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Napędzaj swój zysk, pozwalając 
nam płacić Twój podatek VAT.
W ten sposób możesz inwestować więcej 
pieniędzy w swoją fi rmę.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.fuellingyourprofi ts.com
lub pod numerem 0048 (0) 22 621 89 83

W IDS jesteśmy świadomi tego, że nie ma dwóch fi rm, które miałyby takie same potrzeby. Dlatego też 
dajemy Ci większą kontrolę nad konsumpcją paliw poprzez elastyczne opcje płatności, indywidualne ustawienia 
zabezpieczeń i dostępne całodobowo usługi dostosowane do Twoich wyjątkowych wymagań. Udostępniamy 
także rozbudowaną sieć stacji paliw umiejscowionych strategicznie na terenie całej Europy. Ponieważ wierzymy, 
że możemy napędzić Twój zysk, oferując Ci system spersonalizowanego zarządzania paliwem. 

Odzyskiwanie podatku VAT naliczonego w różnych krajach Unii Europejskiej jest skomplikowane i czasochłonne. 
Razem z naszym oddanym partnerem, fi rmą wiodącą w branży, opracowaliśmy system, który bardzo upraszcza 
ten proces. Po prostu, my płacimy podatek VAT za paliwo zakupione od IDS, a następnie odzyskujemy go w 
Twoim imieniu od odpowiednich organów podatkowych, oszczędzając tym samym Twój czas i poprawiając 
Twoją płynność fi nansową.

IDS. A division of Kuwait Petroleum Group IDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDSSSSSSSSSSSSS. The fastest route to smart fuelling.

I W WDS sejteśmy świ śado



Koniec cegły?
Komisja Europejska chce, aby pojazdy ciężarowe miały bardziej aerodynamiczny kształt. Dzięki temu 

będą mniej spalać i mniej dymić. Ma też wzrosnąć bezpieczeństwo. Innymi słowy już wiemy, czym 

prawdopodobnie producenci ciężarówek będą zajmować się przez najbliższe lata. 

Nowe przepisy mają umożliwić stosowanie kabin o zaokrąglonym kształcie oraz aerodynamicznych 

klap z tyłu przyczep lub naczep. Komisja Europejska wyliczyła, że zabiegi te pozwolą zaoszczędzić 

na spalaniu 7-10%, co odpowiada 5 tys. euro rocznie w przypadku typowego pojazdu ciężarowego 

pokonującego w ciągu roku 100 tys. km. Zmniejszyć ma się również emisja gazów cieplarnianych. 

Dodatkowo zaokrąglona kabina zwiększa pole widzenia kierowcy, co według wyliczeń KE każdego 

roku uratuje życie od 300 do 500 użytkowników dróg, takich jak piesi i rowerzyści. 

„Cegła to najmniej aerodynamiczny kształt, jaki można sobie wyobrazić, dlatego musimy ulepszyć 

formę pojazdów ciężarowych”– głosi Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej 

odpowiedzialny za transport. Według niego takie zmiany dodatkowo dadzą europejskim 

producentom przewagę w pracach nad przeznaczonymi na światowe rynki ciężarówkami przyszłości, 

które będą bardziej przyjazne dla środowiska. Oczywiście narzucone przez Unię Europejską 

modyfi kacje mają również napędzić wzrost gospodarczy.

Od dawna wiadomo, że wydłużona kabina – z tzw. nosem, czyli silnikiem umieszczonym z przodu, 

ma korzystniejszy współczynnik oporu powietrza. Wszyscy też wiemy, jak ważne są owiewki 

z tyłu naczepy. Jednak takie zabiegi zabierają cenne centymetry, które mógłby zajmować ładunek. 

Aby naczepy mogły mieć aerodynamiczny kształt zwężający się ku tyłowi, a ciężarówki „nosy” 

(zaokrąglone, wydłużone przody – tak chyba należy rozumieć wnioskodawcę), konieczne jest 

dopuszczenie do ruchu po drogach 

europejskich dłuższych zestawów. 

W innym wypadku zmiany te 

niekorzystnie wpłyną na możliwości 

przewozowe pojazdów.

We wniosku dotyczącym nowych 

przepisów przewidziano również 

zezwolenie na dodatkowe 

obciążenie spowodowane przez 

cięższe akumulatory zapewniające 

alternatywne systemy napędu 

(hybrydowy, elektryczny) 

w przypadku miejskich pojazdów 

ciężarowych i autokarów.

Kolejnym pomysłem, już z innej 

beczki, bo przeciwdziałającym przeciążaniu zastawów drogowych, jest wprowadzenie pokładowych 

urządzeń ważących połączonych z cyfrowym tachografem i punktami pomiaru ciężaru na głównych 

drogach, co ma zapewnić większą spójność kontroli w poszczególnych krajach. Szacuje się, 

że nadmierne obciążanie pojazdów ciężarowych kosztuje obecnie podatników 950 mln euro rocznie. 

Jeżeli przedstawiony wniosek zostanie przyjęty przez Parlament Europejski i państwa członkowskie, 

nowe pojazdy ciężarowe pojawią się za 5-7 lat. ▐
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Odbywająca się w cyklu 

3-letnim monachijska 

Bauma należy do ścisłej 

czołówki największych imprez 

poświęconych branży budow-

lanej. Miniona, 30. edycja zgro-

madziła 3420 wystawców z 57 

krajów. W ciągu siedmiu dni 

targi odwiedziło ok. 530 tys. go-

ści niemal z całego świata.

Wydajność i ekologia

Stałym wystawcą Baumy jest 

koncern MAN. Pod hasłem 

„Stawiam na efektywność” 

prezentowano pojazdy bu-

dowlane wyposażone w silniki 

Euro 6. W tej branży istotną 

rolę odgrywa nie tylko wy-

trzymałość samochodu i jego 

możliwości terenowe, ale także 

ładowność. Dlatego konstru-

ując jednostki napędowe pod-

porządkowane normie Euro 

6 i związane z nimi systemy 

oczyszczania spalin, starano 

się w jak najmniejszym stopniu 

ograniczyć możliwości trans-

portowe pojazdów. Ponadto 

żaden z elementów nie wystaje 

powyżej górnej krawędzi ramy, 

co pozwala na bezproblemo-

wy montaż różnych zabudów. 

Z tego względu starannie prze-

myślano również rozmieszcze-

nie zbiorników na olej napędo-

wy, AdBlue, olej hydrauliczny, 

tłumików czy końcówek rur 

wydechowych.

W ramach prac nad nowym 

wzornictwem pojazdów TGX 

i TGS z silnikami Euro 6 wpro-

wadzono m.in. odporny na 

uszkodzenia stalowy zderzak. 

Składa się on z trzech części, 

umożliwiając ograniczenie 

kosztów ewentualnej naprawy. 

Zmianie uległa również atra-

pa chłodnicy, która ma teraz 

większe otwory i zapewnia 

lepsze chłodzenie w różnych 

warunkach eksploatacji, a zop-

tymalizowane pod względem 

aerodynamicznym słupki A 

oraz defl ektory ograniczają 

zużycie paliwa. Obniżona gór-

na krawędź pokrywy czołowej 

odsłoniła czarną strefę z wycie-

raczkami, powodując optycz-

ne zwiększenie powierzchni 

szyby. Nie trudno również 

zauważyć nowe logo i nieco 

większy napis MAN, które są 

teraz lepiej widoczne. W typo-

szeregach TGX i TGS tablica 

rejestracyjna zasłania przedni 

zaczep holowniczy, zabezpie-

czając go przed zanieczyszcze-

niami. Jeśli zachodzi taka po-

trzeba, uchwyty „blachy” mogą 

być złożone do dołu.

Stalowy, trzyczęściowy zde-

rzak jest również dostępny 

w pojazdach typoszeregu TGL 

przeznaczonych do normal-

nego ruchu drogowego oraz 

TGM w wersjach drogowych 

oraz z napędem na wszystkie 

koła. Mają one nowe wnętrze, 

które zapewnia większy kom-

fort i jest bardziej funkcjonal-

ne, m.in. dzięki zastosowaniu 

wysokiej jakości materiałów 

wykończeniowych i przyja-

znych dla kierowcy przyrzą-

dów obsługowych. Zmiany 

objęły również kabiny bryga-

dowe dla modeli TGL i TGM, 

ich wygląd zewnętrzny został 

dostosowany do charaktery-

stycznej linii pojazdów Euro 6,

a wnętrze otrzymało nowe wy-

posażenie.

Do kopalni

Najważniejsze miejsce na 

stoisku Iveco zajmował nowy 

Trakker AT400T45 WT. Flago-

wy pojazd terenowy włoskiego 

koncernu został zbudowany 

z uwzględnieniem różnych wa-

runków drogowych oraz kli-

matycznych. Do jego napędu 

są stosowane silniki Cursor 8 

i Cursor 13 spełniające normę 

emisji spalin Euro 5. Zależnie 

Pod znakiem premier
Sporą część ekspozycji każdej Baumy zajmują pojazdy ciężarowe, począwszy od lekkich samochodów
do dystrybucji budowlanej, po ciężkie wywrotki stosowane w kopalniach odkrywkowych.

Pojazdy MAN z nowymi jednostkami Euro 6 uzyskują 
maksymalny moment już od niskich obrotów silnika, co ułatwia poruszanie 

się w trudnym terenie i zapewnia mniejsze zużycie paliwa.

www.truck-van.pl
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od potrzeb mogą współpraco-

wać z ręcznymi 9- lub 16-stop-

niowymi przekładniami Eco-

split albo 12- lub 16-stopnio-

wymi automatycznymi Euro-

tronic. Do wyboru jest krótka 

kabina z normalnym dachem 

Hi-Land lub dłuższa Hi-Track, 

oferowana również z dachem 

wysokim. Przeprojektowana 

tablica rozdzielcza jest wyko-

nana z barwionego, odpornego 

na zarysowania plastyku, któ-

ry sprzyja zastosowaniom po-

jazdu w trudnych warunkach 

eksploatacji. Wszystkie kon-

trolki są odpowiednio wi-

doczne, a przyrządy łatwo 

dostępne.

W tym roku na Baumie 

światową premierę miała 

Astra HHD9 8×6 o dmc rów-

nej 63 t. Nowy pojazd wypo-

sażono w silnik Cursor 13 

o mocy 480 KM i w pełni auto-

matyczną 7-stopniową skrzy-

nię biegów Allison 4700. Dla 

zapewnienia jak największej 

niezawodności, zastosowano 

w nim wytrzymałe osie Kessler 

ze wzmocnionym przednim 

i tylnym zawieszeniem para-

bolicznym oraz nowe przed-

nie hamulce tarczowe, które 

zapewniają niższe koszty ob-

sługi i pozwalają na uzyskanie 

lepszego kąta skrętu. Nową 

Astrę łatwo rozpoznać dzięki 

całkowicie przeprojektowanej 

kabinie z charakterystyczny-

mi zaokrąglonymi liniami. Jej 

przednia pokrywa otwiera się 

razem z defl ektorami, dając 

Po hybrydowych pojazdach dystrybucyjnych czy komunalnych, hybrydowa 
betonomieszarka była tylko kwestią czasu. W porównaniu do klasycznych 
odpowiedników, taki pojazd pracuje ciszej i zużywa mniej paliwa.

Skrzynia biegów I-Shfit w nowym Volvo FMX umożliwia 
sprawne manewrowanie z niewielką prędkością, obecnie może 
być stosowana także w połączeniu z przednią osią napędową.

www.truck-van.pl BUDOWLANEBUDOWLANEBAUMABAUMA



Ważnym udogodnieniem 

jest aktywny układ kierownicy 

(VDS – Volvo Dynamic Ste-

ering), który zmniejsza wysiłek 

fi zyczny kierowcy, a dzięki temu 

eliminuje bóle szyi, ramion i ple-

ców. Nawet przy małych pręd-

kościach możliwe jest kierowa-

nie w pełni obciążony pojazdem 

dosłownie jednym palcem. To 

zasługa silnika elektrycznego, 

który współpracuje z hydrau-

licznym systemem wspomaga-

nia układu kierowniczego.

W odmłodzonym FMX-ie 

wprowadzono również nowe 

tylne zawieszenie pneuma-

tyczne, jeszcze lepiej dosto-

sowane do pracy na budowie. 

Jest odpowiednio wytrzymałe 

i zapewnia wysoki komfort 

jazdy zarówno z obciążeniem, 

jak i „na pusto”. Zawieszenie 

ma funkcję automatycznego 

utrzymywania poziomu jaz-

dy i zapewnia prześwit równy 

300 mm, pozwalając na łatwe 

łatwy dostęp do punktów ob-

sługowych.

Udoskonalenia

Volvo to kolejny koncern, 

który na miejsce debiutu no-

wego pojazdu dla branży bu-

dowlanej wybrał targi Bauma. 

Odmłodzony FMX zawiera 

cały szereg udoskonaleń, dzię-

ki czemu jeszcze lepiej spełnia 

potrzeby wymagających wa-

runków. Masywniejszy, trzy-

częściowy zderzak składa się 

ze stalowych naroży wyko-

nanych z blachy o grubości 

3 mm i środkowej części two-

rzywowej, pełniącej również 

funkcję stopnia wejściowego. 

Ta ostatnia jest wykonana ze 

sprężystego materiału, który 

w porównaniu z poprzednim 

rozwiązaniem, lepiej wytrzy-

muje uderzenia przy niskiej 

prędkości. Powyżej zderzaka 

znajduje się żeliwny uchwyt 

holowniczy, wytrzymujący ob-

ciążenie do 32 t.

Kabina wykonana ze stali 

o wysokiej wytrzymałości ma 

całkowicie przeprojektowane 

wnętrze, zapewniając bardziej 

komfortowe i ergonomicz-

ne miejsce pracy kierowcy. 

W porównaniu z poprzednim 

FMX-em, ma on do dyspozycji 

więcej pojemnych schowków 

i dodatkową przestrzeń, np. na 

nogi, co udało się osiągnąć po-

przez przeniesienie stacyjki na 

tablicę rozdzielczą. Kierowca, 

podobnie jak w nowym FM, 

może korzystać z mobilnej 

aplikacji „MyTruck”. 

Nowy Trakker udowodnił niedawno swoje możliwości 
w rajdzie Dakar 2013. Zespół Petronas De Rooy Iveco 
zajął czwarte, dziewiąte i trzynaste miejsce w ogólnej 
klasyfikacji samochodów ciężarowych.

TGL i TGM mają nową kabinę brygadową 
z bogatszym wyposażeniem i wyglądem zewnętrznym 
charakterystycznym dla pojazdów Euro 6. 
Na zdjęciu TGL 12.180 z zabudową KH-Kipper.

Solidna i pojemna skrzynia ładunkowa wywrotki BAS Mining Trucks pozwala na współpracę 
z dużymi ładowarkami przegubowymi, a tym samym uzyskanie wysokiej wydajności.

Dzięki zastosowaniu płyty spychającej, 
rozładunek może się odbywać 
w każdych warunkach. 
Pełne opróżnienie skrzyni zajmuje 30 s.

pokonywanie różnych prze-

szkód. Jest dostępne w pojaz-

dach typu 4×2, 6×4 i 8×4.

Na monachijskiej wystawie 

zaprezentowały się też Scania 

i Mercedes-Benz. Pierwsza 

z fi rm pokazała m.in. ciągnik 

siodłowy przeznaczony dla 

transportu ponadnormatyw-

nego, 5-osiową wywrotkę do 

przewozu węgla, pojazdy bu-

dowlane z jednostkami Euro 6,

silniki przemysłowe oraz mo-

bilną stację obsługi serwiso-

wej (patrz str. 10). Na stoisku 

Mercedesa można było zoba-
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czyć m.in. kilka postaci Aroc-

sa (patrz str. 14), nowe Atego 

w wersji budowlanej, Unimoga 

czy w końcu Sprintera 4×4.

Ciekawostki

Targi Bauma obfi tują w wie-

le nietypowych samochodów 

ciężarowych, które trudno 

spotkać na co dzień. Cieka-

wym przykładem jest betono-

mieszarka hybrydowa Ener-

gya 9 fi rmy Cifa. Jest ona 

wyposażona w mieszalnik 

o pojemności 9 m3, napędzany 

przez silnik elektryczny zasi-

lany akumulatorami litowymi 

najnowszej generacji. Mogą 

być one ładowane na postoju 

z zewnętrznego źródła np. pod-

czas załadunku betonomieszar-

ki, ale także w czasie jazdy, np. 

podczas hamowania odzysko-

wego. Nowy pojazd ma futury-

styczny wygląd, dzięki czemu 

z łatwością odróżnia się od in-

nych samochodów tego typu, 

pozwala na ograniczenie zuży-

cia paliwa i hałasu. Dużą uwagę 

zwiedzających budziły także po-

jazdy górnicze holenderskiej fi r-

my BAS Mining Trucks. Na sto-

isku zaprezentowano 5-osiowe 

Volvo FMX Tipper oraz FMX 

Pusher. Pierwszy z nich został 

wyposażony w zabudowę spo-

tykaną w wozidłach przegubo-

wych. Ma ona charakterystycz-

ny, trapezowy przekrój i mieści 

30 m3 ładunku. Dla zapewnienia 

jak największej wytrzymałości, 

do budowy nadwozia wyko-

rzystano stal Hardox 500. Przy 

masie własnej nieco ponad 22 t,

pojazd zapewnia ładowność 

55 t. Ma układ napędowy 10×4 

z silnikiem o mocy 440 dostęp-

nym w wersji Euro 5 lub 6.

Odmiana Pusher jest wy-

posażona w skrzynię z płytą 

spychającą. Takie rozwiązanie 

pozwala na bezpieczny wyła-

dunek przewożonego urobku 

pod liniami energetycznymi, 

w tunelu, podczas jazdy czy na 

nierównym terenie, bez obaw 

o przewrócenie pojazdu. Cię-

żarówka zapewnia pojemność 

28 m3 i dysponuje ładowno-

ścią 55 t. W tym przypadku 

nadwozie również zostało wy-

konane z wysokowytrzymałej 

stali Hardox 500, dzięki cze-

mu jest bardziej odporne na 

trudne warunki eksploatacji.

Bez względu na kondycję 

rynku budowlanego targi Bau-

ma zawsze się udają, a ostatnia 

edycja słynnej wystawy jest 

tego najlepszym przykładem. 

Chcąc dokładnie obejrzeć 

całą ekspozycję i skorzystać ze 

wszystkich oferowanych atrak-

cji, tydzień pobytu na Baumie 

jest niewystarczający. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. BAS Mining Trucks, 

Iveco, K. Wójtowicz

Możliwości nowej Astry HHD9 są bardzo szerokie, 
obejmuję nie tylko zwykłe place budowy, ale także kopalnie 
zarezerwowane wcześniej tylko dla wozideł.

Relacja z premiery Volvo FMX 
w programie „Na Osi” na antenie TVN Turbo. 

Zapraszamy do oglądania.
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Ekspozycja fi rmy przypominała na-

bywcom, że Scania to nie tylko po-

jazdy. Przemawiała do wyobraźni 

przykładami z różnych kontynentów oraz 

niezwykle szerokim podejściem do po-

trzeb potencjalnych kontrahentów. Tak 

jeśli chodzi o szkolenia kierowców, za-

rządzanie fl otą i obsługę serwisową, jak 

dostarczanie silników przemysłowych, 

a nawet usług planistycznych w zakresie 

logistyki, planowania transportu, ekono-

miki transportu i monitorowania proce-

sów. W ramach oferty „Scania Mining” 

fi rma poświęciła dużo uwagi przemysłowi 

wydobywczemu. 

Superciężka i globalna

Z tak szeroko zakrojoną promocją kom-

ponowała się odnowiona oferta ciągników 

siodłowych do transportu ponadnorma-

tywnego. W niektórych wersjach pojazdy 

te mogą holować zestawy o masie całkowi-

tej sięgającej 250 t. Są napędzane silnikami 

zgodnymi z normą Euro 6, 5, 4, lub 3 oraz 

przepisami japońskimi, co Scania skrupu-

latnie odnotowuje. Wszystkie jednostki to 

widlaste „ósemki”. Na Baumie miał pre-

mierę wariant V8 Euro 6, oferujący użyt-

kownikom „najczystszą moc”. 

Najsłabsza z „ósemek” osiąga 520 KM, 

a najmocniejsza 730 KM przy maksymal-

nym momencie obrotowym dochodzącym 

do 3500 Nm. W wyjątkowych wypadkach 

fi rma proponuje elastyczną, rzędową 

„szóstkę” osiągającą 490 KM i 2550 Nm. 

W układzie przeniesienia napędu Sca-

nia stosuje zautomatyzowaną skrzynię 

Opticruise 12+2 z dwoma biegami pełzają-

cymi i nadbiegiem. Zapewnia ona wysoką 

sprawność przenoszenia napędu i niskie 

zużycie paliwa, między innymi dzięki 

wspomnianemu nadbiegowi. Na życze-

nie dostępna jest skrzynia automatyczna 

z przekładnią hydrokinetyczną. 

Oferta obejmuje ciągniki 6×4, 6×6, 8×4 

z napędzanymi osiami środkowymi lub 

dwiema ostatnimi, 8×8 oraz 10×4. Osie 

przednie i wleczone mają nośność 9 lub 10 t,

a podwójna oś napędowa ze zwolnicami 

– 32 t. Do wyboru są hamulce bębnowe lub 

tarczowe oraz zawieszenie pneumatyczne 

lub mechaniczne z resorami paraboliczny-

mi oraz wzmocnioną ramą podwozia. 

Wraz z silnikami V8 montowane są 

kabiny serii R. Przy zamówieniu „szóst-

ki” można zdecydować się na niżej po-

Od początku do końca
Scania zapewniała na targach Bauma, że cokolwiek robisz, 
możesz polegać na jej rozwiązaniach.

Podwozie G490 8×4 ze skrętną osią 
wleczoną i urządzeniem hakowym. Napędza 

je najmocniejszy wariant rzędowej, 
13-litrowej „szóstki”, zgodnej z Euro 6.

Ciężki, czteroosiowy ciągnik siodłowy 
może osiągać w zestawie masę 
całkowitą 250 t. Scania poleca 
swoją zautomatyzowaną skrzynię 
Opticruise, ale na życzenie 
instaluje „automat” z przekładnią 
hydrokinetyczną.

5/201310 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.plBUDOWLANEBUDOWLANE PrezentacjaPrezentacja



sadowioną kabinę G. W ciągnikach do 

„gabarytów” popularne są kabiny R Top-

line. Można za nimi pionowo i wygodnie 

umieścić zbiorniki sprężonego powietrza 

i układ hydrauliczny. 

Bez skrzydełek

Wskazując na warunki funkcjonowania 

kopalń, które niekiedy „wysysają” z zie-

mi kopaliny za pomocą porozrzucanych 

w okolicy wyrobisk, Scania namawia do 

wykorzystywania ciężarówek zamiast wozi-

deł. Samochody ciężarowe zużywają mniej 

więcej połowę paliwa, jakiego potrzebuje 

wozidło do pokonania tego samego dystan-

su. Są opłacalne nawet zważywszy na ich 

mniejszą ładowność. Ponadto można z nich 

korzystać również na drogach publicznych. 

Scania pochwaliła się również najnow-

szymi zmianami w gamie pojazdów. Nowa 

kabina Streamline, oferowana w serii G i R 

wyróżnia się opływowym kształtem. Pamię-

tano również o takim uformowaniu naroży, 

aby brud nie gromadził się w okolicy kla-

mek, co budowlańcy z pewnością docenią. 

W rodzinie silników Euro 6 pojawiły się 

kolejne jednostki. W praktyce Scania już dziś 

oferuje zaawansowane ekologicznie silniki 

o dowolnym poziomie mocy. Do nielicznych 

wyjątków należy np. 730-konny V8, który 

jako Euro 6 pojawi się nieco później. 

Zautomatyzowana skrzynia biegów 

Opticruise dysponuje nowymi funkcjami. 

Poza polecaną na długi dystans Econo-

my, jest oferowana również nastawiona 

na maksymalne wykorzystanie osiągów 

funkcja power oraz terenowa off -road. 

Pomocna jest też funkcja rozkołysania 

pojazdu oraz coraz częściej stosowany hill-

hold, który ułatwia ruszanie na wzniesie-

niu. Retarder jest sprzężony ze skrzynią 

Opticruise. Podczas hamowania wywołuje 

redukcję biegu, aby skuteczniej spowolnić 

pojazd. 

Obrotowy przełącznik blokad mechani-

zmów różnicowych, gwarantuje włączanie 

ich we właściwej kolejności. 

Nowa, wytrzymalsza jednostopnio-

wa tylna oś napędową typu R885 została 

opracowana specjalnie z myślą o ciężkich 

pojazdach poruszających się w trudnych 

warunkach terenowych. Ma sześć prze-

łożeń do wyboru: od 2,87 do 4,30. Dzięki 

niej można w niektórych zastosowaniach 

zrezygnować z cięższej osi ze zwolnicami 

w piastach kół. Mogą się znaleźć przy niej 

hamulce tarczowe lub bębnowe. 

Rozruch w każdych warunkach zapew-

nia proponowany jako opcja zestaw po-

dwójnych akumulatorów. Składa się z czte-

rech akumulatorów dwóch różnych typów, 

z których jedne służą tylko i wyłącznie do 

rozruchu. Tym sposobem praktycznie nie 

ma możliwości, aby Scania nie wyjechała 

z bazy z braku prądu na pokładzie. 

Przyśrubowana moc

Silniki przemysłowe Scania spełnia-

ją normy emisji spalin Stage IV i Tier 4 

Final, obowiązujące od 2014 r. Są wypo-

sażone w układy recyrkulacji spalin EGR 

oraz system selektywnej redukcji katali-

tycznej SCR. Nie ma potrzeby stosowania 

fi ltra cząstek stałych. W związku z tym 

można je zabudowywać, jak wcześniejsze 

typy jednostek, które pozostają w ofer-

cie. Scania utrzymuje produkcję silników 

zgodnych ze Stage IIIB i Tier 4i (obie nor-

my z 2011 r.) oraz Stage II i Stage IIIA. 

Silniki mają konstrukcję modułową i są 

zunifi kowane z tymi, jakie fi rma stosuje do 

napędu pojazdów. W najnowszej, najbar-

dziej ekologicznej gamie z EGR i SCR do 

wyboru są jednostki: 9-litrowe – 275÷400 

KM, 13-litrowe – 345÷550 KM i 16-litrowe 

– 550÷770 KM.

Analogiczne jednostki o nieco innych 

zakresach mocy oferowane są dla niższych 

standardów emisji spalin. 

Podczas tegorocznej Baumy Scania za-

prezentowała również po raz pierwszy 

w Europie agregat prądotwórczy Genset, 

własnej produkcji. 

Aktywność fi rmy wykracza poza pro-

dukcję pojazdów i silników. Znane już 

na naszym rynku kontrakty serwisowe, 

szkolenia kierowców oraz system telema-

tyczny Scania FMS to zaledwie najbardziej 

typowa część rozwiązań, jakich dostarcza 

szwedzki producent. Interesująco wygląda 

propozycja uzgodnienia z klientem pozio-

mu dyspozycyjności pojazdów np. 95 lub 

98%. Można go osiągnąć za pomocą Sca-

nia Assistance lub poprzez całodobową 

dostępność personelu serwisowego w sta-

cji obsługi Scania lub w siedzibie klienta. 

Można zawrzeć kontrakt na profi laktyczną 

wymianę podzespołów, a także na obsługę 

wszystkich pojazdów we fl ocie, również 

innych marek, wraz z zabudowami, ogu-

mieniem itp. Scania może również zapew-

nić transport dla pracowników klienta, 

a nawet wybudować w ciągu trzech mie-

sięcy dedykowaną stację obsługi w dowol-

nym miejscu, dostosowaną do lokalnych 

potrzeb i zatrudniającą wykwalifi kowa-

nych pracowników. 

Scania skłonna jest przejmować całko-

witą odpowiedzialność za swoje pojazdy, 

co może być bardzo wygodne dla wielu 

użytkowników. Na początek pozostaje tyl-

ko uzgodnić cenę. ▐

Michał Kij
Fot. Scania

Polowy warsztat Scanii 
w prowincji Tak w Tajlandii. 
Firma może zbudować tego 
typu placówkę w dowolnie 
wybranym miejscu w ciągu kilku 
miesięcy. Zapewnia również 
wykwalifikowany personel. 

Agregat prądotwórczy Genset został 
zaprezentowany w tym roku 
po raz pierwszy w Europie. Przy 60 Hz 
może osiągać moc 280÷665 kVA. 
Po zdjęciu obudowy, widoczny jest 
w całej okazałości napędzający go 
silnik przemysłowy Scania. 

Scanie były widoczne 
również na ekspozycjach 
producentów zabudów. 
Najnowszy produkt czeskiej 
firmy Kobit z Jiczyna, 
zamiatarka K10 na pod-
woziu G480.

Wywrotka Scania R500 z układem 
napędowym 10×4 ma ładowność 
46 t przy objętości skrzyni 34 m3 
i może być alternatywą dla wozidła. 
Samochód wyposażony jest 
w nową kabinę Streamline, 
z wygładzonymi narożami.

www.truck-van.pl

5/2013 11TruckTruckVanVan&

BUDOWLANEBUDOWLANEPrezentacjaPrezentacja



Holenderska fi rma jest producentem 

wszechstronnym, zorientowanym 

bardzo praktycznie. Zapewnia cię-

żarówki o właściwościach najbardziej po-

żądanych przez użytkowników z branży 

budowlanej, a szereg opcji pozwala two-

rzyć samochody dostosowane do różnych 

typów przewozów. 

CF jak „cała flota”

Ciężarówka, która zajmuje środkowe 

miejsce w ofercie DAF-a ma szeroką gamę 

wersji i chociażby przez to jest idealnie do-

pasowana do potrzeb budownictwa. Nie 

ma bowiem jednego, modelowego pojaz-

du budowlanego. Skala i różnorodność 

operacji wykonywanych w budownictwie 

wymusza stosowanie pojazdów o różnych 

cechach. Jeśli można zunifi kować fl otę, 

tworząc ją w oparciu o jeden typ ciężarów-

ki, tym lepiej. 

CF nadaje się do tego w sposób szczegól-

ny. Dostępny jest w trzech podstawowych 

seriach: lekkiej CF65, średniej CF75 i cięż-

kiej CF85. Na budowę polecane są dwie 

ostatnie. Serie te zawierają podwozia dwu-,

trzy- i czteroosiowe oraz ciągniki dwu- 

i trzyosiowe. Najbardziej rozbudowane 

konfi guracje napędu to 6×4 i 8×4. Firma 

nie proponuje ciężarówek z napędzanymi 

wszystkimi osiami. Podobnie jak np. Volvo 

wychodzi z założenia, że na rynku cywil-

nym mają one ograniczone zastosowanie. 

Poza tym podwozia z jedną lub najwyżej 

dwiema osiami napędzanymi są najzwy-

czajniej w świecie lżejsze, a o tym jak waż-

na jest niska masa pojazdu wie każdy wła-

ściciel wywrotki czy betonomieszarki. 

Do wyboru są kabiny: dzienna, sypial-

na i sypialna wysoka Space Cab. Każda 

z nich ma w przedniej części szerokość 

2,26 m, a z tyłu rozszerza się do 2,49 m. 

Mają zwartą, kompaktową formę, a wi-

doczność z wnętrza jest dobra we wszyst-

kich kierunkach. DAF w naturalny spo-

sób „unika” przeszkód, a stalowy zderzak 

i opcjonalna osłona podwozia z przodu do-

datkowo chronią go przed uszkodzeniem. 

Wejście do kabiny jest stosunkowo ni-

sko. Dolny stopień może być umocowany 

ruchomo, co zabezpiecza go przed urwa-

Do pracy rodacy!
Ciężarówki DAF spełniają wszystkie, najważniejsze wymagania nowoczesnego placu 
budowy. Mogą dowieźć i rozwieźć materiały oraz dostarczyć maszyny.

niem podczas jazdy w terenie. Odchyla się 

nie tylko do przodu i do tyłu, ale również 

na boki. Na życzenie na błotniku monto-

wany jest dodatkowy stopień, który wraz 

z uchwytem na dachu pozwala kierowcy 

obserwować załadunek bez potrzeby scho-

Ciągnik siodłowy z niską kabiną to 
lekki i wydajny środek do przewozu 
materiałów budowlanych.
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dzenia do poziomu drogi. Wnętrze kabiny 

można wyposażyć w tworzywa odporne 

na zabrudzenie oraz wygodną do oczysz-

czenia winylową tapicerkę. Do szoferki 

dziennej można zamówić dodatkowo trze-

ci fotel. 

Wchodzenie do kabiny ułatwiają po-

ręcze. Prawa, przy miejscu kierowcy jest 

krótsza i daje dobry dostęp do mechani-

zmu sterowania wywrotem w samocho-

dach samowyładowczych. 

Dostosowany

Rama podwozia może być wykonana 

z podłużnic o wysokości 310 mm i grubo-

ści 6 lub 7 mm. Mogą być one wzmocnione 

na końcach lub na całej długości. 

Rama umożliwia wygodny montaż do-

wolnej zabudowy. Z wierzchu jest zupełnie 

płaska i ma wywiercone otwory, które uła-

wiają założenie ramy pośredniej. W ofercie 

jest moduł sterowania zabudowami BBM, 

który umożliwia komunikację między sys-

temami elektrycznymi podwozia i nadwo-

zia roboczego. 

Projektując podwozie, konstruktorzy 

dążyli do maksymalnego obniżenia jego 

masy oraz do ułatwienia pracy dostawcom 

zabudów. Z tego powodu część osprzę-

tu, np. zbiorniki powietrza umieścili po 

wewnętrznej stronie podłużnic ramy. Na 

zewnątrz zostało miejsce na skrzynki na-

rzędziowe albo podpory żurawia. Firma 

oferuje szereg przystawek odbioru mocy. 

Układ wydechowy może być zainsta-

lowany pionowo za kabiną lub poziomo, 

z lewej strony samochodu. Przy tym dru-

gim rozwiązaniu tłumik końcowy jest 

położony tak, aby w miarę możności nie 

zmniejszał prześwitu ciężarówki.

Do najcięższych zadań zalecane jest za-

wieszenie mechaniczne, na resorach pió-

rowych. Podwozia 6×4 i 8×4 są wyposażo-

ne w tandemowe zawieszenie z ośmioma 

drążkami z tyłu, które zapewnia równo-

mierne obciążenie kół i większą stabilność 

podczas jazdy po nierównościach. Stosu-

jąc prawie pięciocentymetrowe podkładki 

między belką osi a resorami, projektanci 

DAF-a zwiększyli nieco prześwit. Rezy-

gnując z belki przeciwnajazdowej, uzyskali 

przyzwoity kąt natarcia 30 stopni. 

Czteroosiowy model FAD może osiągać 

techniczną masę całkowitą 44 t. Jest to za-

sługa 9-tonowych osi z przodu oraz 13-to-

nowych z tyłu. Tylne osie, z hamulcami 

bębnowymi i zwolnicami w piastach kół, 

zostały opracowane we współpracy z fi rmą 

Arvin Meritor. Do standardu należy blo-

kada centralnego mechanizmu różnicowe-

go oraz mechanizmów międzyosiowych. 

W pojazdach, od których mniej się wy-

maga, można zastosować na przedzie osie 

7,5-tonowe. Rozstaw przednich osi jest 

spory, wynosi 2,05 m. Sprzyja to montowa-

niu nadwozi tuż za kabiną, a w rezultacie 

stosowaniu dłuższych zabudów przy za-

chowaniu dobrego rozłożenia masy ładun-

ku pomiędzy osiami. Aby uniknąć prze-

ciążenia którejkolwiek z przednich osi, np. 

kiedy pierwsza bliska jest oderwaniu się od 

podłoża zastosowano mechanizm wyrów-

nawczy. 

Do podwozi budowlanych montowany 

jest najczęściej stalowy zbiornik paliwa, 

jednak dostępne są również inne, lżejsze. 

DAF CF jest godny polecenia np. jako 

ciągnik siodłowy do współpracy z nacze-

pą wywrotką. Wówczas jego wyposażenie 

można skompletować, mając na uwadze 

eksploatację na dłuższych dystansach 

i głównie na drogach asfaltowych. Na liście 

opcji są między innymi nowoczesne syste-

my bezpieczeństwa aktywnego, np. aktyw-

ny tempomat ACC, układ LDWS ostrzega-

jący o niezamierzonym opuszczeniu pasa 

ruchu czy VSC stabilizujący tor jazdy. 

Moc i oszczędność

W lekkich CF65 stosowane są silnik Pac-

car GR o pojemności 6,7 l i mocy 220, 250 

i 300 KM oraz manualne skrzynie 6- lub 

9-biegowe. CF75 ma jednostki Paccar PR 

o pojemności 9,2 l, które osiągają moc 250, 

310 i 360 KM. Najcięższy CF85 korzysta 

z silników DAF-a XF z rodziny MX. Przy 

pojemności 12,9 l dysponują mocą 360, 410, 

460 lub 500 KM. Każdy z wymienionych 

silników proponowany jest w wariancie 

Euro 5 lub bardziej ekologicznym EEV. Do 

jednostek serii PR i MX dobierane są ręcz-

ne skrzynki o 8, 9, 12 i 16 przełożeniach, na 

życzenie z układem pneumatycznego wspo-

magania zmiany biegów Servoshift . Ponadto 

dostępna jest zautomatyzowana przekład-

nia AS-Tronic oraz długowieczny, klasycz-

ny „automat” fi rmy Allison, proponowany 

w modelach CF65 i CF75. Do standardu 

należy hamulec wydechowy. Jednostki MX 

można doposażyć w hamulec silnikowy. 

Wśród opcji jest Intarder fi rmy ZF. 

Do zadań budowlanych można również 

adaptować lekkiego DAF-a LF, który z po-

wodzeniem może zajmować się pracami 

pomocniczymi bądź remontowymi. Na 

przeciwnym końcu skali jest XF105, który 

jako ciągnik 8×4 nadaje się do holowania 

zestawów załadowanych maszynami bu-

dowlanymi lub elementami konstrukcyj-

nymi budynków. 

Podczas targów w Birmingham w kwiet-

niu 2013 r. zostały zaprezentowane zmo-

dernizowane modele LF i CF, wyposażone 

w silniki Euro 6 i kabiny o świeżej, aerody-

namicznej stylizacji. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, DAF

Najnowsze wcielenie DAF-a CF 
zostało zaprezentowane na wystawie 
w Birmingham, w kwietniu 2013. 

Kabiny budowlanych DAF-ów CF mogą być wykończone mało efektownymi, 
ale trwałymi i wygodnymi do mycia tworzywami. Na tunelu silnika i w schowku 
na tylnej ścianie jest sporo miejsca na rzeczy kierowcy.

Stopień na błotniku 
pozwala kontrolować 
przebieg załadunku.

www.truck-van.pl
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BudowlaneBudowlane zwierzę zwierzę
Agresywny wygląd to wstęp. Arocs sprawdza się nie tylko na drodze publicznej, 
ale również w ciężkich warunkach terenowych. Praca na terenie kopalni to dla niego pestka.

P ierwsze jazdy testowe najnowszym 

pojazdem Mercedesa odbyły się 

na terenie kopalni odkrywkowej 

w miejscowości Dornap, niedaleko Dü-

esseldorfu w Niemczech. Wybór był nie-

przypadkowy. Tutaj właśnie Arocs mógł 

pokazać wszystko, co potrafi , czyli całe 

spektrum zadań, jakie stają przed samo-

chodami budowlanymi. Mnogość wersji, 

wyposażenia i rozwiązań zastosowanych 

w tym modelu pozawala dopasować go do 

indywidualnych potrzeb odbiorców.

Z lekkością

Na najtrudniejszy odcinek drogi został 

wydelegowany Arocs 4151  8×8/4. Czyli 

41-tonowy pojazd z napędem na cztery 

osie, w tym o dwóch przednich kiero-

wanych. Napędzał go 510-konny silnik 

BlueTec Euro 6, najmocniejsza wersja 

sześciocylindrowa o pojemności 12,8 l 

i maksymalnym momencie obrotowym 

2500 Nm przy 1100 obr/min. Zastosowano 

w nim 16-stopniową manualną skrzynię 

biegów, charakteryzującą się dużą elastycz-

nością. Nowy układ cięgien i skuteczne 

wspomaganie poprawiły jej precyzję. 

Blokady mechanizmów różnicowych 

obsługuje się przełącznikiem obrotowym, 

włączającym kolejno blokadę wzdłużną 

i poprzeczne. 

Podczas jazdy terenowej ważna jest 

prędkość obrotowa silnika. Wskazówka 

obrotomierza w Arocsie z pełnym obcią-

żeniem nie przekraczała 1100  obr/min. 

Nawet podjazd pod wzniesienie o kącie 
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nachylenia 45° nie zrobił na nim wrażenia. 

Mniej więcej w połowie podjazdu kierowca 

wyłączył silnik. Spokojnie przekręcił klu-

czyk w stacyjce i ruszył, pojazd nie cofnął 

się nawet o centymetr. To zasługa seryjnie 

montowanego hill holdera, który zapobiega 

staczaniu się pojazdu na wzniesieniu.

Układ wyrównywania nacisku zapewnia 

równomierny rozkład masy na obie osie 

przednie, co korzystnie wpływa na trakcję. 

Układ kierowniczy pracuje lekko i pre-

cyzyjnie. Elektrohydrauliczny układ kie-

rowniczy Servotwin zapewnia wspoma-

ganie kierownicy zależne od prędko-

ści jazdy oraz aktywny ruch powrot-

ny kierownicy do pozycji wyjściowej.

Standardowo montowany jest w pojaz-

dach z napędem 8×6 i 8×8, a w opcji rów-

nież 8×4.

Automat w standardzie

W lżejszym odcinku testu terenowe-

go wziął udział czteroosiowy Arocs 3240 

z napędzanymi dwoma osiami. Wyposażo-

ny był w 10,7-litorwy silnik rzędowy, sze-

ściocylindrowy o mocy 394 KM i maksy-

malnym momencie obrotowym 1800 Nm. 

Współpracowała z nim zautomatyzowana 

przekładnia PowerShift  3. 

Spora masa pojazdu (32 tony), 394 KM 

mocy i 1800 Nm maksymalnego momentu 

obrotowego oraz typowo terenowe, krótkie 

przełożenie osi wskazują na konfi gurację 

chroniącą sprzęgło. 

Zautomatyzowana przekładnia to dobry 

wybór, gdy mamy do czynienia z normal-

nymi warunkami terenowymi. Podczas ru-

szania skrzynia wybiera bieg odpowiedni 

do obciążenia pojazdu, nachylenia terenu 

oraz wybranego trybu jazdy. Gdy pojazd 

przyspiesza, PowerShift   3 zmienia biegi 

zgodnie z zasadą dużych skoków, czyli gdy 

to możliwe, przełącza bezpośrednio z 3. na 

6., a następnie na 8. Sterownik skrzyni bie-

gów eliminuje marnowanie czasu i paliwa.

Oprócz programu jazdy power dostęp-

ny jest off road. Gdy zostanie aktywowany, 

biegi będą zmieniane zgodnie z zasadami 

jazdy w terenie. Już przy lekko zwięk-

szonych oporach sterownik skrzyni bie-

gów ustala progi przełączania na wyższy 

i niższy bieg na bardzo wysokim pozio-

mie. Program eliminuje ryzyko utknięcia 

z powodu zbyt optymistycznej zmiany 

przełożenia. Poza utwardzonymi drogami 

szczególnie przydaje się nie tylko tryb jaz-

dy off road, ale również tryb rozkołysania, 

cztery biegi wsteczne, szybkie przełączanie 

między biegami do jazdy w przód i w tył, 

funkcja pełzania oraz funkcja zwiększania 

obrotów w zależności od obciążenia.

Nawet najlepszy automatyczny system 

przełączania biegów nie widzi terenu, po 

którym się porusza. Bardzo czuły układ 

sensoryczny systemu PowerShift  Off road, 

dzięki zoptymalizowanemu pod kątem 

jazdy terenowej czujnikowi nachylenia, 

niemalże wyczuwa zmiany oporu jazdy. 

Jednak w naprawdę trudnych warunkach 

nad pojazdem powinien w pełni zapano-

wać kierowca. Wtedy przydaje się funkcja 

manual. Czteroosiowy pojazd wspina się 

na wzniesienie na trzecim biegu z załączo-

nymi blokadami mechanizmów różnico-

wych. Zjazd ze wzniesienia odbywa się na 

pierwszym biegu z blokadą przeciw prze-

łączaniu na wyższe biegi oraz z użyciem 

skutecznie działającego, wzmocnionego 

zwalniacza. 

Gdy teren jest średnio ciężki, można wy-

brać tryb standard. W przypadku nagłego 

zwolnienia podczas pokonywania trudnego 

terenu skrzynia szybko redukuje bieg bez-

pośrednio na 1. Momentalnie siła ciągu na 

kołach napędowych staje się adekwatna do 

sytuacji. Nieprzerwana siła napędowa na 

kołach to także w dużym stopniu zasługa 

dołączanej blokady poprzecznej. Należy wy-

łączyć wyrównywanie prędkości obrotowej 

za pomocą drążka zmiany biegów lub od-

powiednio dozowanego wciskania pedału 

sprzęgła. W ten sposób zyskuje się czas na 

przekręcenie przełącznika blokady mecha-

nizmów różnicowych o jeden stopień dalej.

Mieszanka

Jednak pojazdy budowlane to nie tylko 

jazda w trudnym i bardzo wymagającym 

terenie. Do pracy np. w kopalni angażo-

wane są również takie, które dobrze czu-

ją się na utwardzonej nawierzchni dróg 

publicznych, ale nie boją się zboczyć 

w mniej cywilizowane rejony. Żwir, wę-

giel, piasek trzeba dowieźć do klienta. 

W takiej sytuacji odnajdzie się np. trzy-

Na wielofunkcyjnym wyświetlaczu kierowca może sprawdzić, m.in. z jaką średnią 
prędkością jechał i ile pojazd zużył paliwa oraz jakie ma aktualnie załączone blokady.

Dobrą przyczepność w trudnych warunkach terenowych zapewnia specjalne, 
tandemowe zawieszenie heavy-duty z łożyskami kołnierzowymi. Zależnie od 
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, resory przedniej i tylnej osi zaopatrzone są 
w dwu-, trzy- lub czteropiórowe zespoły resorów.

Trzyosiowy pojazd to swego rodzaju 
kompromis. W porównaniu z czteroosiowym 
lepiej sobie radzi w terenie, jednak traci na 
ładowności.
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na, napędzana spalinami turbosprężarka 

z dwukanałową turbiną. W dwóch najmoc-

niejszych jednostkach napędowych przewi-

dziano doładowanie dwustopniowe, reali-

zowane przez dwie turbosprężarki.

Podczas jazdy autostradowej przy pręd-

kości obrotowej 1600  obr/min do dyspo-

zycji kierowcy jest około 90% maksymal-

nej mocy. Jednocześnie silnik wykazuje 

wysoką dynamikę już w niskim zakresie 

obrotów. Maksymalny moment obrotowy 

dostępny jest stale od 1200 do 1600 obr/

min. Jednak nawet poniżej 1000 obr/min 

jednostka napędowa ma dobre osiągi. 

Z silnikiem współpracuje PowerShift  3.

Po załadowaniu w składzie budowla-

nym Arocs wraca górzystą trasą po dro-

gach krajowych. Podczas jej pokonywania 

znowu sprawdza się układ kierowniczy 

Servotwin. Na szybkich odcinkach drogi 

daje poczucie pełnej kontroli nad pojaz-

dem. Kierowcę wspiera również „inte-

ligenty” tempomat utrzymujący zadaną 

odległość od pojazdu z przodu, funkcja 

EcoRoll oraz funkcja pełzania. Obsługa 

pojazdu za pomocą prawej dźwigni na 

kolumnie kierownicy, gdzie jest hamulec 

silnikowy, odbywa się intuicyjnie. Znaj-

duje się tam również tempomat oraz ogra-

nicznik prędkości. Szczególnie pomocny 

jest „przycisk szybkiego dostępu”, którego 

funkcję można dowolnie zaprogramować. 

W trudniejszych warunkach optymal-

nym rozwiązaniem będzie podwozie czte-

roosiowe. Mniejszy, ale za to wszechstron-

niejszy jest pojazd trzyosiowy. Jako zestaw 

często z przyczepą centralnoosiową lub 

z przyczepą z obrotnicą, przewozi po dro-

gach materiały, ale może również ciągnąć 

przyczepę niskopodwoziową z koparką. 

Transport materiałów sypkich po utwar-

dzonych drogach wymaga przede wszyst-

kim dobrego stosunku masy własnej do 

ładowności. Dobrze więc sprawdzają się 

lekkie konstrukcje, jak ciągnik Arocs 

4×2. Gdy pojazd porusza się po drodze 

i sporadycznie zbacza w teren o gorszej na-

wierzchni przyda mu się napęd „Hydrau-

lic Auxiliary Drive”. W tym przypadku za 

napęd przedniej osi odpowiadają dołącza-

ne, napędzane hydrodynamicznie silniki 

w piastach kół, zastępujące mechaniczne 

wały przegubowe. Pozwala to obniżyć 

masę własną (500 kg mniej w porówna-

niu ze stałym napędem na wszystkie koła) 

i zaoszczędzić sporo paliwa. Gdy liczą się 

ładowność i niskie spalanie, można zamó-

wić dołączany napęd na wszystkie koła bez 

przełożenia terenowego. W tym przypad-

ku napęd osi przedniej dołączany jest pod-

czas postoju za pośrednictwem skrzyni 

rozdzielczej.

Czasami ciągnik siodłowy regularnie 

pokonuje wymagający teren. Wtedy warto 

rozważyć stały napęd 4×4. Najlepsze wła-

ściwości trakcyjne będzie miał trzyosiowy 

ciągnik z napędem na wszystkie koła, ale 

trzeba się liczyć ze wzrostem masy własnej 

całego zestawu. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Daimler

osiowy Arocs 2630 6×4. Napędza go kom-

paktowy silnik o pojemności 7,7 l i mocy 

299 KM oraz maksymalnym momencie 

obrotowym 1200 Nm. Ciśnienie wtrysku 

w systemie common rail wynosi 2100 ba-

rów. Zastosowano w nim również regulo-

wany wałek rozrządu. W tej wersji mocy 

za doładowanie odpowiada asymetrycz-

Rama podwozia lub ciągnika znajduje się na wysokości 1120 mm, 
czyli o 115 mm wyżej niż w porównywalnym Actrosie. Podwozie tere-
nowe wywrotki i betonomieszarki znajduje się o dodatkowe 45 mm 
wyżej. W związku z tym zwiększa się również prześwit.

Duży kąt natarcia 
zwiększa możliwości 
Arocsa w trudnym 
terenie.

W pojazdach budowlanych dedykowanych 
dystrybucji Mercedes zastosował osie 
hipoidalne. Dzięki temu środek ciężkości 
jest niżej, a komfort prowadzenia pojazdu 
jest wyższy.

System Hydraulic Auxiliary Drive zamiast 
tradycyjnych wałów napędowych wykorzystuje 
hydrodynamicznie napędzane silniki w piastach 
przednich kół. Takie rozwiązanie ogranicza masę 
własną i zużycie paliwa. 

W zastosowaniach mieszanych, z przewagą kursów po drogach utwardzonych praktycznym 
rozwiązaniem może się okazać zestaw wywrotki trójstronnej z przyczepą. 
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Rozwój takich produktów bardzo do-

brze stymuluje rynek, który oczeku-

je coraz bardziej efektywnych roz-

wiązań. Wykorzystując je, można osiągnąć 

większą elastyczność w podejmowaniu 

zleceń i konkurencyjność. Najłatwiej to 

uzyskać, ograniczając masę własną zabu-

dów i pojazdów ciągnionych, jednocześnie 

podnosząc ich funkcjonalność. Właśnie 

taki trend można było zauważyć na tego-

rocznej Baumie.

Nasi tam byli

Polski rynek nie jest obecnie najatrak-

cyjniejszym kąskiem, dlatego KH-Kipper 

ok. 80÷90% swoich produktów wysyła 

na eksport. Naturalną konsekwencją ta-

kiej sytuacji było uczestnictwo w targach 

Bauma, które są wręcz świętem budowlań-

ców i zjeżdża się na nie praktycznie cały 

świat. KH-Kipper jako wystawca wziął 

w nich udział po raz drugi. Produkty spółki 

z Zagnańska k. Kielc można było zoba-

czyć nie tylko na jej stoisku, ale również 

u MAN-a, Scanii czy Ginafa. Zwiedzając 

targi, łatwo było się więc natknąć na zabu-

dowę KH-Kipper.

Wśród zaprezentowanych produktów 

była zabudowa-wywrotka W1M na pod-

woziu Scania 8×4. Ma ona podłogę typu 

„sandwich”, wykonaną z kilkunastomili-

metrowej blachy ze stali trudnościeralnej 

(Hardox/Raex) na wierzchu i warstwy 

gumy, pod którą znajduje się podłoga 

o specjalnej konstrukcji wytrzymującej 

uderzenia dużych kawałków skalnych. 

Na ściany boczne również użyto blachy 

ze stali trudnościeralnej (grubość 8 mm) 

i wzmocniono je użebrowaniami. W tym 

przypadku nie zastosowano tylnej burty, 

bo podczas wyładunku łatwo mogłaby 

ulec uszkodzeniu – jej rolę pełni lekko 

uniesiona tylna część podłogi, która zapo-

biega wypadaniu urobku. Na zamówienie 

są jednak dostępne burta otwierana hy-

draulicznie bądź mechanicznie za pomocą 

stalowych cięgien.

Na stoisku nie mogło zabraknąć hitu 

eksportowego, czyli wywrotki dwustron-

nej W2H z lewą burtą hydrauliczną. 

Była ona zamontowana na podwoziu 

MAN 6×4, z żurawiem Hiab na tyl-

nym zwisie. Obecnie burta hydrauliczna 

otwiera się o kąt 180°, co w znaczący spo-

sób ułatwia podjazd wózkiem widłowym. 

Dodatkowo przy opuszczeniu burty o 90° 

możliwy jest wygodny załadunek z rampy 

bądź wysyp urobku w pewnej odległości, 

chroniąc podwozie przed zanieczyszcze-

niem. 

Debiut

Po raz pierwszy na targach Bauma wy-

stawiła się fi rma Wielton, która również 

była łatwa do zauważenia, m.in. za sprawą 

nowoczesnej i bardzo oryginalnej nacze-

py-wywrotki i odpowiednio wyekspono-

wanego zestawu przyczepowego. Pierwszy 

pojazd to nowość, wyróżnia się przede 

wszystkim charakterystycznym ukształto-

waniem ścian bocznych. Aluminiowe nad-

wozie ma ukośne przegięcia, które wzmac-

niają konstrukcję, polepszają właściwości 

aerodynamiczne i oczywiście zwiększają 

atrakcyjność wyglądu naczepy. Inną waż-

Dotrzymywanie kroku
Producenci ciężarówek prześcigają się w pomysłach zapewniających wysoką ergonomię 
i jak najniższe koszty eksploatacji oferowanych pojazdów. Nie inaczej jest w przypadku zabudów, 
przyczep i naczep, które cały czas ulegają dynamicznej ewolucji.

Wywrotka typu W1M jest najczęściej wykorzystywana w transporcie wewnętrznym kopalni 
do przewożenia urobku z miejsca wydobycia do kruszarek. Przy odpowiednim przygotowaniu 
drogi technologicznej (utwardzenie, odwodnienie) z powodzeniem może zastępować wozidło.

www.truck-van.pl

5/2013 17TruckTruckVanVan&

BUDOWLANEBUDOWLANEZabudowyZabudowy



Praktycznym rozwiązaniem może być 

zestaw przyczepowy Wielton z zabudo-

wami skrzyniowymi. Nadwozie „solówki” 

ma pojemność 23,4 m3, a przyczepy 20 m3. 

W obu przypadkach podłogi zostały wy-

konane ze stali Hardox o grubości 8 mm, 

na ściany użyto blachy Domex o grubości 

6 mm. Wytrzymałość konstrukcji zwiększa-

ją solidne, pionowe użebrowania. W naj-

nowszym zestawie zmieniono zawiasy burt, 

które teraz są schowane w górnym obrzeżu 

skrzyni. Ładowność takiego pojazdu wyno-

si ok. 50 t. 

Większe bezpieczeństwo

Udoskonalając swoje produkty, Schmitz 

Cargobull skupił się tym razem na wprowa-

dzeniu różnych rozwiązań zwiększających 

bezpieczeństwo użytkowania naczep wy-

wrotek. Wśród nich jest np. autorska aplika-

cja koncernu przeznaczona dla smartfonów, 

która wydaje sygnał dźwiękowy, jeśli została 

rozpoczęta operacja podnoszenia skrzyni, 

a ciągnik i naczepa nie są odpowiednio usta-

wione względem siebie (w jednej linii). 

Z układem wywrotu może być również 

zintegrowany system utrzymujący prawi-

dłowe ciśnienie w miechach pneumatycz-

nych, dzięki czemu regulując jego wartość, 

można łatwo zwiększyć stabilność zestawu 

podczas rozładunku naczepy. Dla kierow-

ców operujących w trudniejszych warun-

kach terenowych, ciekawym rozwiązaniem 

może być system, który w przypadku roz-

poznania problemów z trakcją samoczyn-

nie aktywuje podniesienie pierwszej osi lub 

opróżnia powietrze z jej miechów w celu 

łatwiejszego ruszenia z miejsca. 

Naczepy wywrotki Schmitz Cargobull 

mogą być też wyposażone w zamykaną 

elektrycznie plandekę i zdalnie sterowaną 

belkę przeciwwjazdową. W ten sposób kie-

rowca nie musi wchodzić na pojazd czy się-

gać pod skrzynię, co eliminuje prawdopo-

dobieństwo wypadku/urazu i jakikolwiek 

wysiłek. Obie czynności mogą być realizo-

wane i monitorowane za pomocą smartfo-

na. Praktycznym uzupełnieniem, zwłaszcza 

dla początkujących „szoferów”, jest kamera 

cofania ułatwiająca manewrowanie czy pre-

cyzyjny podjazd do miejsca rozładunku.

ną cechą jest trapezowe ułożenie ścian 

bocznych, co oznacza, że odległość między 

nimi jest większa z tyłu niż z przodu. Dzię-

ki temu podczas rozładunku urobek roz-

luźnia się i łatwiej opuszcza skrzynię. Do 

nadwozia dopasowano ramę, która teraz 

jest jeszcze bardziej sztywna i odporna na 

skręcanie. Dłuższy wał wywrotu zapewnia 

z kolei większą stabilność pojazdu, gdy 

skrzynia jest uniesiona.

Zaprezentowany pojazd o pojemności 

30 m3 ma niewielką masę własną równą 

6150 kg, mimo zastosowania koła za-

pasowego z koszem, zbiornika na wodę 

i skrzynki narzędziowej. W tym przy-

padku wykorzystano pojedynczą, zrzu-

tową nogę podporową, która oczywiście 

nie pozwala na odstawienie naczepy 

z ładunkiem, ale zależnie od potrzeb 

mogą być zamontowane dwie nogi 

zrzutowe albo tradycyjne z mechani-

zmem dwustopniowym. W ofercie są 

jeszcze inne odmiany o pojemności 

25 i 31 m3 – ta niewielka różnica w po-

równaniu do wersji 30 m3 wynika z in-

nej konstrukcji tylnej burty.

Wywrotka tylnozsypowa W1C zamontowana na podwoziu 
Ginaf 10×6 stanowi alternatywę dla wywrotki kopalnianej W1M. 
Pojazd wyróżnia ponadnormatywna szerokość zabudowy, 
tj. 2800 mm oraz objętość 40 m3. Jego dopuszczalna masa całkowita 
wynosi aż 80 t.

Nowa naczepa Wielton ma atrakcyjny wygląd, jest 
lekka i pozwala na szybki i bezpieczny rozładunek 
przewożonego materiału. Firma przygotowuje 
również naczepę tego typu ze stalowym nadwoziem, 
ale będzie ona oferowana na rynek rosyjski.

Wywrotka Meiller Kipper oferowana na rynek 
szwedzki. Ma pojemność 16 m3, hydraulicznie 
otwieraną tylną klapę oraz system wibracyjny 
do wspomagania rozładunku.

Nowa naczepa-wywrotka Kögel ma dno skrzyni 
wykonane ze stali, a ściany boczne z aluminium. Takie 
rozwiązanie to praktyczny kompromis między niską 
masą własną pojazdu, a jego trwałością.

Nowa naczepa Schmitz Cargobull S.KI Light integruje 
najnowsze osiągnięcia zapewniające wysoką ładowność, 
trwałość i stabilność pojazdu z rozwiązaniami zwiększa-
jącymi bezpieczeństwo użytkowania zestawu.
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Ochrona temperatury

Jak zawsze ciekawe pojazdy można było 

spotkać na stoisku fi rmy Meiller Kipper. 

Z pewnością należał do nich samochód 

ciężarowy wyposażony w zabudowę do 

przewożenia mieszanki bitumicznej tzw. 

Asphaltmulde. Najnowsza wersja ma izola-

cję termiczną, dzięki której materiał nie traci 

swojej przydatności nawet przez 24 godzi-

ny, wcześniej tylko 8. W celu nadzorowania 

temperatury mieszanki podczas transportu 

oraz przetwarzania zainstalowano czujniki 

w korpusie muldy, które przekazują informa-

cje do wyświetlacza w kabinie. Załadunek po-

jazdu ułatwia otwierany hydraulicznie dach, 

a rozładunek – specjalna rynna wylotowa 

o dużym zasięgu. Zabudowa została zapre-

zentowana na podwoziu 3-osiowym w wersji 

o pojemności 9 m3, ale są jeszcze oferowane 

odmiany 12- i 14-metrowe stosowane na 

podwoziach 4-osiowych.

Mocną stroną austriackiego koncernu 

są zabudowy wywrotki. Najnowsze pro-

dukty tego typu mają płaskie ściany, które 

charakteryzują się ciekawszym wyglądem 

i pozwalają na łatwe przyklejanie reklam. 

Sztywność skrzyni zapewniają odpowied-

nie przegięcia czy specjalne poprzeczki. 

Z drugiej strony w wywrotkach 4-osiowych 

często jest stosowany słupek środkowy, któ-

ry również wzmacnia całą konstrukcję.

Większość zaprezentowanych pojaz-

dów była wyposażona w system zdalnego 

sterowania oparty na łączności Bluetooth. 

Chcąc z niego korzystać, trzeba włączyć 

silnik, ale potem każda funkcja hydrau-

liczna może być uruchamiana pilotem, np. 

podnoszenie i opuszczanie skrzyni, burty 

hydraulicznej, zasuwanie plandeki. 

Praktyczne połączenie

Stałym uczestnikiem monachijskiej

Baumy jest fi rma Kögel. Wśród naj-

ciekawszych produktów, jakie zapre-

zentowano tym razem, była dwuosio-

wa naczepa-wywrotka typu rynna 

o pojemności 24 m3. Do budowy skrzy-

ni zastosowano kombinację dwóch ma-

teriałów. Podłogę nadwozia o grubości 

5 mm wykonano z ulepszonej cieplnie 

stali Hardox 450, natomiast ściany boczne 

z aluminium. Dzięki modułowej konstruk-

cji, w każdym momencie eksploatacji moż-

liwa jest prostsza, szybsza i tańsza wymiana 

komponentów. Korzyścią przyjętej techno-

logii jest również dłuższy okres użytkowa-

nia nadwozia, zwłaszcza w porównaniu do 

skrzyni w całości wykonanej z aluminium. 

Mulda ze stali Hardox jest w stanie wytrzy-

mać nawet 10 lat lub więcej. Nowa wywrot-

ka 2-osiowa jest dostępna w dwóch pod-

stawowych wersjach (o pojemności 24 lub 

27 m3), chętni do jej zakupu mogą również 

wybrać różne kombinacje grubości ścian 

bocznych. Nadaje się ona przede wszyst-

kim do ciężkich zastosowań budowlanych, 

przewozu piasku, żwiru itp.

Innym produktem zaprezentowanym na 

Baumie była 3-osiowa naczepa-wywrotka 

o pojemności 27 m3. W tym przypadku 

dno skrzyni oraz tylną klapę również wy-

konano z 4-milimetrowej blachy ze stali 

Hardox 450, z kolei na ściany boczne użyto 

4-milimetrowej blachy ze stali S700.

We wszystkich naczepach-wywrotkach 

Kögel typu rynna do pokrycia podwozia 

i dna skrzyni jest stosowana nanoceramika 

i powłoka KTL. Ta nowoczesna technolo-

gia zapewnia dłuższą żywotność produk-

tów i jest przyjazna dla środowiska.

Choć zabudowa czy naczepa wydają 

się dość prostymi produktami, okazu-

je się, że zawsze można je poprawić czy 

udoskonalić. Odwiedzając Baumę, mo-

żemy być pewni kolejnych ciekawych 

pomysłów. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Kögel, K. Wójtowicz, Wielton

Obie skrzynie Wielton zostały wypo-
sażone w solidne zabezpieczenia 
zamontowane w górnej części 
przedniej ściany, chroniące zespół 
siłownika hydraulicznego.

Pojazd do przewozu masy bitumicznej firmy Meiller Kipper 
to świetne narzędzie do łatania dziur czy układania alejek, chodni-
ków w miejscach niedostępnych dla naczep-wywrotek i dużych 
rozściełaczy. Izolowane nadwozie pozwala na realizację prac wyma-
gających większej precyzji, a przez to bardziej czasochłonnych.
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Nowa ustawa o gospodarowaniu od-

padami skłania wiele przedsię-

biorstw komunalnych do inwestowa-

nia w sprzęt. Nadal sporo jest do zrobienia 

w infrastrukturze będącej w najbliższym 

otoczeniu mieszkańców miast i wsi. Zwięk-

szają się zarazem standardy dotyczące opie-

ki nad dobrem już wytworzonym, inten-

syfi kują się prace remontowe, co również 

przekłada się na popyt na nowe pojazdy. 

W parku i ogrodzie

Meiller Kipper, jako producent 

skrzyń, przyczep i naczep samowyła-

dowczych, a także zabudów hakowych 

i bramowych oraz systemów nadwozi wy-

miennych jest najlepiej znany z pojazdów 

ciężkich, używanych przede wszystkim 

w budownictwie. Niemniej interesująca 

jest jednak oferta lżejszych zabudów. 

Otwierają ją wywrotki trójstronne dla 

pojazdów o dopuszczalnej masie całko-

witej od 3,5 do 6 t. Można je montować 

na podwoziach popularnych samocho-

dów dostawczych w rodzaju Mercedesa 

Sprintera. Wywrotki są oferowane w kilku 

klasach dopuszczalnej masy całkowitej: 

dla podwozi o dmc maksymalnie 3,5 t, 

MAN TGL. Skrzynie podzielone są na 

klasy ładowności wg dmc: 7,49÷8 t, 9÷10 t

oraz 11÷13,5 t. Wykonuje się je z blachy 

stalowej, jednak na życzenie burty mogą 

być z aluminium. Ściana czołowa jest 

podwyższona i chroni kabinę ciężarówki. 

W ramach opcji dodaje się sprężynowe 

wspomaganie zamykania burt. W podło-

dze można zamontować uchwyty do mo-

cowania ładunku. Możliwe jest przysto-

sowanie podwozia do montażu żurawia. 

W miejscu, gdzie ma się on znajdować, 

wzmacnia się ramę pomocniczą. 

Najcięższe z lekkich wywrotek pracują 

na dwuosiowych podwoziach o dmc od 14 

do 19 t. W wypadku tych pojazdów wybór 

opcji jest najszerszy. Podłoga skrzyni jest 

zawsze stalowa, ale burty mogą być wyko-

nane ze stali lub aluminium. Oferowane są 

ściany o zróżnicowanym kształcie, w tym 

wyjątkowo estetyczne, gładkie, które uła-

twiają np. umieszczenie reklamy. Boczne 

burty mają wspomaganie sprężynowe, ale 

dostępna jest również burta otwierana hy-

draulicznie. Klienci mogą też zamawiać 

pneumatyczny zamek tylnej klapy oraz 

składaną belkę przeciwnajazdową. 

Szczególnie atrakcyjną opcją jest przy-

gotowanie pojazdu do zamontowania żu-

rawia. Podwozia tej klasy mają wystarcza-

jący zapas nośności, aby z powodzeniem 

korzystać z urządzenia załadowczego, przy 

Lekko albo lżej
Zmiany w gospodarce odpadami oraz nowa transza 
funduszy europejskich zapowiadają nasilenie 
zainteresowania nowymi pojazdami do prac remontowo-
-budowlanych. Meiller ma tu coś do powiedzenia.

Najlżejsze wywrotki trójstronne Meiller powstają na podwoziach samochodów 
dostawczych o dmc do 3,5 t. Są popularne w ogrodnictwie.

podwozi 4÷5 t oraz 5,1÷6 t i 7,49 t. Pod-

łoga i ściany boczne są wykonane z blachy 

stalowej. Na życzenie montowane są do-

datkowe akcesoria, np. uchwyt na łopatę 

i miotłę. W Pojazdach o dmc 7,49 t seryj-

nie zakładane są uchwyty w podłodze do 

mocowania pasów oraz drabinka, którą 

podwiesza się do otwartej burty, aby ła-

twiej wejść na skrzynię. 

Na ulicy i przy drodze

Wywrotki trójstronne o dmc 7,49÷13,5 t

są przeznaczone do współpracy z lekkimi 

ciężarówkami, typu Iveco Eurocargo czy 

sporym zapasie ładowności. Niektórzy 

producenci oferują w tym segmencie na-

pęd 4×4, co dodatkowo zwiększa użytecz-

ność gotowego pojazdu. 

Wszystkie wymienione wywrotki są wy-

posażone w izolowane akustycznie łoży-

skowanie ścian bocznych, co jest dobrym 

przystosowaniem do pracy w mieście. 

Meiller Kipper wykorzystuje w swoich za-

budowach wysokiej klasy, trwałe materia-

ły, odporne na uszkodzenia mechaniczne 

i zapewniające wieloletnią, bezawaryjną 

eksploatację. ▐

Michał Kij
Fot. Meiller, Daimler

W segmencie o masie całkowitej 14÷19 t
wybór opcji jest najszerszy. Można 
zamówić różne typy burt stalowych 
lub aluminiowych, w tym burty 
odchylane hydraulicznie.

Małe ciężarówki są chętnie wykorzystywane w mias-
tach w zastępstwie odchodzących w przeszłość 
Starów. Wywrotki Meiller ze ścianami stalowymi lub 
aluminiowymi mają opuszczane burty z trzech stron, 
co ułatwia załadunek – mechaniczny lub ręczny.
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P rawie połowa wszyst-

kich pojazdów budow-

lanych jest wykorzysty-

wana tylko na placu budowy. 

Prawie 1/3 zapewnia dostawy 

zaopatrzenia i materiałów 

budowlanych, a ok. 15% to 

betoniarki przewożące masę 

betonową prefabrykowaną. 

Obecnie branża budowlana 

zgłasza większe niż kiedy-

kolwiek zapotrzebowanie na 

samochody ciężarowe, które 

potrafi ą dostosowywać się 

do warunków eksploatacji. 

Producenci pojazdów użyt-

kowych mogą je zaoferować 

do sprzedaży, jeśli wszyst-

kie komponenty, np. opony, 

potrafi ą niezawodnie wyko-

nywać wyznaczone zadania. 

W tym celu fi rma Continental 

opracowała nową oponę dla 

betoniarek 8×4/4, w przypad-

ku których wyjątkowo ważna 

jest ładowność. Dzięki wyższej 

nośności może ona być wyko-

rzystywana na tylnych osiach 

napędowych, jako opona po-

jedyncza, ograniczając masę 

własną pojazdu i umożliwia-

jąc przewożenie większych ła-

dunków. Opona Continental 

HDC w rozmiarze 385/65 R 

22,5 na osie napędowe zade-

biutowała w nowym modelu 

Mercedesa Arocsa Loader 

z betoniarką. 

Nowa, pojedyncza opona 

Continental 385/65 R 22,5 

HDC o indeksie nośności 162 

pozwala na przewóz ładunków 

do 9,5 t metrycznej, zamiast 

normalnych 9,0 t. Dodatkowo 

przy ograniczeniu maksymal-

nej dopuszczalnej prędkości 

do indeksu J umożliwia ob-

ciążenie osi nawet 10 t (164 J).

Wytrzymałe opa-

sanie opony HDC

385/65 R 22,5,

uniwersalna mie-

szanka gumo-

wa i specjal-

nie opracowany 

bieżnik zapew-

niają bardzo do-

brą przyczep-

ność, odporność 

na przecięcia 

oraz wysoką 

trwałość. Dzię-

ki temu beto-

niarki są dobrze 

przygotowane za-

równo do jaz-

dy pod drogach 

asfaltowych, jak 

i po nierównym 

terenie budowy, 

nawet z pełnym 

ładunkiem. Po-

nadto dzięki prze-

sunięciu mo-

cowania kół na 

W pojedynkę
Continental opracował nową oponę HDC dla branży budowlanej, która zastąpi 
„bliźniaki” na osi napędowej.

zewnątrz, szerokie opony na-

pędowe znajdują się w równej 

linii z zewnętrzną krawędzią 

błotników. Oznacza to szeroki 

rozstaw kół i wysoką stabilność 

pojazdu. 

Zazwyczaj betoniarki mają 

zasięg ok. 70 km. Jego zwięk-

szenie rzadko jest możliwe ze 

względu na to, że świeży beton 

twardnieje w bębnie po około 

1-2 godzin (lub maksymalnie 

trzech z dodatkami), wówczas 

nie da się go już wyładować. 

Przy tak krótkich dystansach 

oponę można szybko wymie-

nić w razie przebicia – tym 

bardziej, że najpilniejsze pro-

blemy z oponami pojawiają 

się zwykle na placu budowy, 

a nie podczas użytkowania na 

drogach. Ponieważ pojedyncze 

opony w branży budowlanej ze 

względu na aspekty psycholo-

giczne wybierane są rzadko, 

Continental opracował oponę 

HDC 385/65 R 22,5 z dużym 

zapasem nośności. W przy-

padku awarii jednej pozostałe 

trzy opony napędowe poradzą 

sobie z pełnym obciążeniem 

przy zachowaniu ograniczonej 

prędkości. ▐

Fot. Continental
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Przegląd opon budowlanych

 Barum
Budowlane on/off road

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Uniwersalne

BU 54 12R22,5
13R22,5
315/80R22,5

E
E
D

C
C
C

70 dB
70 dB
70 dB

BU 51 12,00R20 D C 73 dB
NR 55 11,00R20 E C 73 dB
Terenowe
Uniwersalne
BS 71 12,00R20 D C 76 dB
BS 73 12R22,513

R22,5315/80
R22,5

E
E
D

C
C
C

76 dB
76 dB
76 dB

 Bridgestone

Budowlane on/off road

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Uniwersalne

M840 10R22,5
11R22,5
12R22,5
13R22,5 
275/70R22,5
295/80R22,5
315/80R22,5
12,00R24

D
D
D
D
E
D
D
D

B
C
C
C
C
C
C
C

72 dB
72 dB
73 dB
72 dB
70 dB
72 dB
73 dB
72 dB

Oś napędowa

L355 13R22,5
315/80R22,5

E
E

B
C

75 dB
75 dB

Oś naczepy

M840 10R17,5 E D 70 dB
M748 385/65R22,5

425/65R22,5
445/65R22,5

D
D
C

B
D
D

74 dB
70 dB
71 dB

Terenowe
Uniwersalne

L317 12R22,5
13R22,5

F
F

C
D

73 dB
73 dB

 Continental

Budowlane

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca
HSR 10,00R20

11,00R20
12,00R24
9R22,5
10R22,5
11R22,5
12R22,5
13R22,5

D
C
C
D
D
C
C
D

C
C
C
C
C
C
C
C

73 dB
73 dB
73 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB

HSR 1 245/70R19,5
265/70R19,5
285/70R19,5
305/70R19,5
255/70R22,5
275/70R22,5
305/70R22,5

D
D
D
C
C
D
C

B
B
B
B
B
B
B

70 dB
70 dB
70 dB
70 dB
73 dB
70 dB
70 dB

HSR Extra Duty 10,00R20 D C 73 dB
HSR 2 13R22,5

315/80R22,5
315/70R22,5
385/65R22,5
385/55R22,5

C
C
C
C

C
C
C
C

73 dB
73 dB
73 dB
73 dB

HSR2Extra Duty 315/80R22,5 D C 73 dB
On/off road
HSC 11,00R20

12,00R20
C
C

C
C

70 dB
70 dB

HSC 1 11R22,5
12R22,5
13R22,5
295/80R22,5
315/80R22,5
385/65R22,5

E
D
D
D
D
C

C
C
C
C
C
C

73 dB
73 dB
73 dB
73 dB
73 dB
73 dB

HSC 1Extra Duty 12R22,5
315/80R22,5

D
E

C
C

73 dB
73 dB

Oś napędowa
HDC 385/65R22,5
HDR 245/70R19,5

265/70R19,5
285/70R19,5
305/70R19,5
10,00R20
11R22,5
12R22,5
255/70R22,5
275/70R22,5
305/70R22,5

E
E
D
D
D
E
E
E
D
D

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

76 dB
76 dB
76 dB
76 dB
73 dB
76 dB
76 dB
76 dB
78 dB
76dB

 Dunlop

Budowlane

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca
SP382 11R22,5

13R22,5
295/80R22,5
315/80R22,5
385/65R22,5

C
D
D
D
C

B
B
B
B
B

69 dB
68 dB
69 dB
69 dB
69 dB

Oś napędowa
SP 482 13R22,5

295/80R22,5
315/80R22,5

E
E
D

B
C
B

74 dB
74 dB
74 dB

Oś wleczona
SP 282 385/65R22,5

445/65R22,5
C
C

B
B

72 dB
70 dB

Na specjalne 
zamówienie

nerową zabudowę przystosowaną do prze-
wozu kwiatów.

Blumengrosshandel J.Tijsterman jest 
jednym z wiodących holenderskich eks-
porterów roślin. Dlatego też nowa Scania 
będzie odpowiedzialna za zaopatrzenie 
w kwiaty aż 50 miejsc tygodniowo. Co waż-
ne, każde z nich znajduje się na terenie Nie-
miec. I stąd też pomysł na zamówienie po-
jazdu o dmc wynoszącym 11 995 kg. Auta 
lżejsze niż 12 ton są przecież zwolnione 
z opłacania niemieckiego myta, co oznacza 
dla firmy ogromne oszczędności. Kwiaty są 
natomiast ładunkiem na tyle lekkim, że nie-
wielka ładowność dostarczonego pojazdu 
nie stanowi najmniejszego problemu. ▐

Filip Bednarkiewicz
Fot. Scania

HDR Extra Duty 10,00R20
HDR 1Extra Duty 12R22,5 F C 76 dB
HDR 2 295/80R22,5

315/80R22,5
315/70R22,5

E
E
E

C
C
C

78 dB
78 dB
78 dB

HDR 2 Extra Duty 315/80R22,5 E C 78 dB
On/off road
HDC 12,00R20 E C 76 dB
HDC 1 12,00R24

12R22,5
13R22,5
295/80R22,5
315/80R22,5

D
E
E
D
D

C
C
C
C
C

74 dB
74 dB
74 dB
74 dB
74 dB

HDC 1Extra Duty 315/80R22,5 E C 74 dB
Oś naczepy
HTR 365/80R20

11R22,5
315/80R22,5
425/65R22,5

C
C
C

C
C
C

70 dB
70 dB
70 dB

HTR2 385/65R22,5
445/65R22,5
295/60R22,5
385/55R22,5

C
C
C
C

C
C
C
C

73 dB
73 dB
70 dB
73 dB 

HTR2Extra Duty 385/65R22,5 C C 73 dB
On/off road
HTC 275/70R22,5

425/65R22,5
E
C

C
C

76 dB
76 dB

HTC 1 385/65R22,5
445/65R22,5

D
C

C
C

73 dB
76 dB

Holenderski oddział Scanii dostarczył 
firmie Blumengrosshandel J.Tijsterman 
wyjątkowy pojazd dystrybucyjny – Scanię 
P o dmc poniżej 12 ton. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że oficjalnie 
Scania oferuje pojazdy minimum 16-to-
nowe. W tym przypadku udało się jednak 
zrobić wyjątek, między innymi z uwagi na 
wieloletnią współpracę między miejsco-
wym przedstawicielem szwedzkiej marki, 
a firmą pana Tijstermana.

Dostarczone auto to Scania P 280 DB 
4×2 MNA, czyli dwuosiowa konstrukcja 
z silnikiem o mocy 280 KM i zautomaty-
zowaną przekładnią Opticruise. Pojazd 
wyposażono w kabinę Highline z dwoma 
łóżkami, umożliwiającą pracę podwójnej 
obsadzie. Za kabiną zamontowano konte-
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 Michelin
Budowlane

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Uniwersalne

X Works XZ* 325/95R24 D B 73 dB

X Works XZY 13 R22,5
315/80R22,5

C B 68 dB

XZY 7,5R16
9,5R17,5
9R22,5
10R22,5
445/65R19,5

E
D
D
D
D

B
C
B
B
B

69 dB
69 dB
69 dB
69 dB
71 dB

XZY 2 12,00R20
11R22,5
12R22,5
13R22,5
295/80R22,5

D
D
D
D
D

B
B
B
B
B

69 dB
69 dB
69 dB
69 dB
69 dB

Nowy Sprinter we wszystkich wersjach sil-
nikowych spełnia nadchodzącą normę emisji 
spalin Euro 6, za pomocą silników BlueTEC 
oraz technologii SCR. Wydajność jedno-
stek wysokoprężnych pozostaje bez zmian. 
Ich gama obejmuje wersje 4- i 6-cylindrowe 
o mocy 95 do 190 KM.

Dodatkową fazę oczyszczania spalin wy-
korzystano do optymalizacji procesu wtrysku 
i spalania oraz ciśnienia doładowania. Aby 
obniżyć zużycie paliwa, zmodernizowano rów-
nież układ napędowy oraz podzespoły dodat-
kowe: skrzynię biegów, tylną oś i system inteli-
gentnego zarządzania alternatorem.

Ekonomiczny 
tragarz

Alternatywą dla silników wysokoprężnych 
jest doładowany mechanicznie, 4-cylindrowy 
motor benzynowy z bezpośrednim wtryskiem 
paliwa. Generuje on moc 156 KM z pojemno-
ści 1,8 litra i jest dostępny również w wersji 
zasilanej gazem ziemnym. 

Za przeniesienie siły napędowej odpowiada 
6-stopniowa skrzynia manualna ECO-Gear
lub 7-biegowa przekładnia automatyczna 
7G-Tronic Plus ze sprzęgłem lock-up. Najeko-
nomiczniejsza wersja nowego Sprintera po-
trzebuje 6,3 l paliwa na 100 km.

Sprinter ma być bardzo ekonomiczny rów-
nież dzięki systemowi kalkulacji przeglądów 
ASSYST – oferowany w standardzie. Pozwala 
on wydłużyć okresy międzyprzeglądowe na-
wet do 60 tys. km.

W pojeździe standardowo oferowany jest 
asystent bocznego wiatru, jako jedna z funk-
cji ESP, oraz opcjonalne systemy sygnaliza-
cji kolizyjnej i asystenta martwego punktu. 
Usprawniono również prowadzenie Sprintera. 
Obniżenie podwozia ograniczyło współczynnik 
oporu powietrza i zużycie paliwa oraz ułatwiło 
załadunek i rozładunek.

Sprinter zmienił swoje oblicze, ale też i śro-
dek. Pojawiła się nowa tapicerka, koło kierow-
nicy jest cieńsze i przeprojektowano dźwignię 
zmiany biegów.

Zamówienia na nowego Sprintera można 
składać już w czerwcu. Dostawy samochodów 
rozpoczną się we wrześniu. ▐

Fot. Daimler

 Pirelli

Budowlane on/off road

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Uniwersalne
AP05 385/65R22,5 C A 72 dB
FG88 13R22,5

315/80R22,5
C
D

A
B

70 dB
73 dB

Oś prowadząca
FG:01 315/80R22,5

295/80R22,5
13R22,5

C
D
D

B
A
A

72 dB
71 dB
73 dB

Oś napędowa
TG88 13R22,5

315/80R22,5
TG:01 315/80R22,5

295/80R22,5
13R22,5

D
E
E

A
A
A

75 dB
74 dB
76 dB

Terenowe
Uniwersalne
TQ99 Diamante 13R22,5

XZH 2 R 13R22,5 E B 73 dB

XZY 3 385/65R22,5

425/65R22,5

445/65R22,5

C

C

D

B

B

B

73 dB

73 dB

73 dB

Oś napędowa

X Works XD* 325/95R24 D B 72 dB

X Works XDY 315/80R22,5

13R22,5

D

D

B

B

73 dB

73 dB

XDY 3 11R22,5

12R22,5

E

E

B

B

71 dB

71 dB

XDY 12,00R20 E B 74 dB

XDY+ PIL 295/80R22,5 E B 74 dB

Oś wleczona

XTY 2 265/70R19,5

275/70R22,5

D

D

B

B

70 dB

70 dB

* Opony objęte dodatkowymi usługami: „Gwarancja na uszkodzenia” 

  oraz „Gwarancja bieżnikowania”.

Terenowe

Uniwersalne

XS 24R20,5

525/65R20,5

XZL 8,25R16

255/100R16

11,00R20

12,00R20

335/80R20 MPT

365/80R20 MPT

365/85R20

395/85R20

24R21

13R22,5

445/65R22,5

XZL+ 14,00R20

XZL LRM 16,00R20

XZL 2 395/85R20

XML 14,00R20

 Kormoran
Budowlane on/off road

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca
F ON/OFF 11R22,5

12R22,5
13R22,5
295/80R22,5
315/80R22,5

D
D
D
D
D

B
B
B
B
B

70 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB

Oś napędowa

D ON / OFF 12.00R20
11R22,5
12R22,5
13R22,5
295/80R22,5
315/80R22,5

D
D
D
D
D
D

B
B
B
B
B
B

72 dB
72 dB
72 dB
72 dB
72 dB
72 dB

Oś wleczona
ON/OFF 385/65R22,5 C B 71 dB

 Goodyear

Budowlane

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca

MSS 445/75R22,5 C B 71 dB

MSS II 12R22,5
12,00R20
12,00R24
13R22,5
265/70R19,5
275/70R22,5
295/80R22,5
385/65R22,5

C
C
C
D
D
D
D
C

B
B
B
B
B
B
B
D

70 dB
71 dB
71 dB
70 dB
71 dB
72 dB
71 dB
73 dB

MSS II DS 13R22,5
385/65R22,5

D
C

B
B

70 dB
73 dB

Oś napędowa

MSD II 12R22,5
12,00R20
12,00R24
315/80R22,5
13R22,5
295/80R22,5

D
E
D
E
E
E

B
B
B
B
B
B

72 dB
73 dB
73 dB
74 dB
73 dB
73 dB

Oś naczepowa

MST II 385/65R22,5 C B 72 dB

Terenowe

Uniwersalne

ORD 12,00R20
12R22,5
13R22,5
12,00R24
375/90R22,5

E
E
E
D
E

B
B
B
C
B

76 dB
75 dB
76 dB
75 dB
75 dB

 Sava

Budowlane

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca
Avant MS 2 12R22,5

13R22,5
315/80R22,5

C
D
D

B
B
B

73 dB
73 dB
73 dB

Oś napędowa
Orjak MS 12R22,5

13R22,5
315/80R22,5

D
E
D

B
B
C

74 dB
74 dB
75 dB

Oś wleczona
Cargo MS 385/65R22,5 C B 72 dB
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Opony Pirelli powstają w fabrykach 

zlokalizowanych w Europie, Amery-

ce Południowej, Ameryce Północnej, 

Afryce i Azji. Znajdują nabywców w 160 

krajach. Najwięcej fi rma sprzedaje w Eu-

ropie i Ameryce Łacińskiej. Opony prze-

mysłowe (ciężarowe i rolnicze) stanowią 

26% produkcji. Najważniejsze w tym seg-

mencie rynki to Ameryka Łacińska, Afry-

ka Północna, południowa Europa i Bliski 

Wschód oraz Chiny – gdzie Pirelli ma już 

swoją fabrykę i chce mocno tam zaistnieć. 

„50% światowej produkcji opon odbywa 

się w Chinach. Chiny stanową 25% rynku 

światowego, co oznacza, że eksportują po-

łowę swojej produkcji. To sporo. Musimy 

więc bacznie obserwować ten rynek. Tyl-

ko szeroka gama nowoczesnych produk-

tów może stawić czoła takiej konkurencji” 

– powiedział Giovanni Pomati, wiceprezes 

ds. opon przemysłowych Pirelli.

Na każdą kieszeń

Podczas zorganizowanego przez Pi-

relli spotkania Driving Innovation firma 

pokazała swoje najnowsze produkty, któ-

re mają pomóc przewoźnikom obniżyć 

koszty paliwa, jednocześnie ograniczając 

negatywny wpływ na środowisko. Swój 

debiut miały nowe opony serii 01, któ-

re pomagają zmniejszyć koszty eksplo-

atacji, pozytywnie wpływają na bezpie-

czeństwo i sprzyjają ograniczeniu emisji 

szkodliwych substancji do atmosfery. 

Aby zwiększyć swoją konkurencyjność 

na trudnym rynku, Pirelli postanowiło 

zdywersyfikować swoje produkty. Po-

kazano więc ulepszoną oponę do trans-

portu długodystansowego na oś nacze-

py serii ST:01 Neverending, droższą od 

ST:01 Base, ale też charakteryzująca się 

lepszymi właściwościami. Dla zachowa-

nia równowagi do oferty dołączyła rów-

nież nowa marka, budżetowa o nazwie 

Formula. Taki podział odpowiada na 

zapotrzebowanie różnych klientów, tym 

samym zwiększa potencjał sprzedażowy, 

a użytkownicy dostają jasny komunikat 

za co i ile muszą dopłacić. 

Pirelli skompletowało serię 01, obejmu-

jącą opony z segmentu R (przewozy regio-

nalne), W (opony zimowe), H (przewozy 

długodystansowe) i G (transport mieszany 

i budowlany). Serię 01 wyróżniają innowa-

cyjne profi le, konstrukcje i materiały, które 

zapewniają długą żywotność opony, niskie 

opory toczenia, czyli obniżenie zużycia pa-

liwa oraz niski poziomo hałasu. 

Produkowane przy użyciu technologii 

SATT (Spiral Advanced Technology for 

Truck) opony z tej gamy zostały wypo-

sażone w innowacyjną strukturę opasa-

nia, która zapewnia optymalną trwałość 

Kompletna gama opon ciężarowych serii 01 oraz nowość – opony 
budżetowe Formula na średnie i długie dystanse.

Innowacje dla oszczędnych
Marka Pirelli jest znana na całym świecie. Pierwsze skojarzenie 
to szybkie samochody i ładne dziewczyny. Teraz może się to zmienić. 
Po Driving Innovation, zorganizowanym przez firmę w marcu, 
przychodzi na myśl jeszcze „oszczędny transport”.
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i niezawodność bez kompromisów wobec 

komfortu jazdy czy środowiska natural-

nego. System oparty jest na zasadzie 3SB 

(Th ree Sandwich Belts): trzech nakłada-

jących się na siebie pasów, które prze-

dłużają żywotność opony. Zastosowano 

również system (DLTC) dwuwarstwowej 

mieszanki bieżnika. Technologia Hexago-

nal Bead Wire (HBW) umożliwia łatwy 

montaż i lepsze bieżnikowanie dzięki ela-

styczności i wytrzymałości drutówki, na-

tomiast technologia opasania Fully Rub-

berized Cord (FRC) zwiększa trwałość 

osnowy opony.

Zimowe opony FW:01 na oś kierowaną 

i TW:01 na oś napędową zapewniają odpo-

wiednie osiągi i bezpieczeństwo w zimo-

wych warunkach na średnich i długich dy-

stansach. W porównaniu do poprzedniej 

gamy, seria W:01 ma teraz do 20% większy 

przebieg i o 30% wyższy współczynnik 

bieżnikowania oraz o 30% lepsze parame-

try trakcji na śniegu i o 10% lepszą przy-

czepność na mokrej nawierzchni. Gama 

H:01 dedykowana do transportu długo-

dystansowego obejmuje opony FH:01 na 

oś kierowaną i TH:01 na oś napędową. 

Opony z tej gamy charakteryzują się wyso-

kim poziomem bezpieczeństwa i komfortu 

akustycznego. FR:01 i TR:01 to gama opon 

dedykowana trasom średniego i dalekiego 

zasięgu. Są odpowiednie do zastosowania 

na nawierzchniach umiarkowanie ścier-

nych lub krętych drogach. FG:01 i TG:01 

to opony przeznaczone dla pojazdów eks-

ploatowanych w warunkach mieszanych, 

na drogach utwardzonych oraz placach 

budowy, na nawierzchniach szutrowych, 

powodujących umiarkowanie agresywne 

zużywanie się bieżnika. Odporność na 

uszkodzenia została poprawiona o 25% 

w stosunku do poprzedniej serii, a współ-

czynnik bieżnikowania o 10%.

Podwójne A

Największy wpływ na zużycie paliwa 

w zestawie ma ogumienie zamontowane 

na naczepie. Jeżeli chcemy oszczędzać, 

warto zadbać, aby właśnie tam były za-

montowane opony o niskim oporze to-

czenia. Opony ST:01 Neverending Energy 

pojawiły się na rynku w listopadzie 2012 r.

Opracowano je specjalnie na potrzeby 

przyczep i naczep, uzyskując ocenę „AA” 

w europejskim systemie etykietowa-

nia opon pod względem oporu toczenia 

i przyczepności na mokrej nawierzchni.

Bieżnik zbudowany z podwójnej mie-

szanki o wysokiej zawartości krzemu 

ogranicza nagrzewanie, a przez to opór 

toczenia, zapewnia wyższą odporność na 

uszkodzenia i dłuższy okres eksploatacji. 

Przekrój opony ST:01 Neverending Energy

NOWE MATERIAŁY
Większy przebieg
Nowy bieżnik
Lepsze odprowadzanie ciepła

Nowa dwuwarstwowa budowa 
bieżnika (New Dual Layer 
Tread Compound – DLTC)
Warstwa zewnętrzna
 Wyższy przebieg
 Lepsza przyczepność
 Krótsza droga hamowania
Warstwa wewnętrzna
 Ograniczona produkcja ciepła
 Mniejsze opory toczenia
 Zwarta struktura

Pod bieżnikiem 
znajduje się 
warstwa o wysokiej 
zawartości 
krzemionki

Nowy splot karkasu zapewnia wysoką 
elastyczność i zwiększa
odporność na zużycie

HPSC (Hight Penetriation Steel Cord) 
Bardziej wytrzymałe stalowe opasanie 
dzięki ochronie przed utlenianiem.

Nowa struktura opasania w ST:01 Neverending Energy

Większa elastyczność
Ograniczona produkcja ciepła
Niższe opory toczenia

Dwuskładnikowa technologia zwiększa 
elastyczność i wytrzymałość.

Wzmocniona stopka zwiększa odporność na boczne 
uderzenia nawet w trudnych warunkach.

HBW (Hexa Bead Wire) Heksagonalna struktura drutówki
Wysoka elastyczność drutówki ułatwia montaż stopki, 
jest odporna na zmiany temperatury i na tyle wytrzymała, 
że umożliwia bieżnikowanie.

Pięć szerokich nacięć 
na obwodzie wzmacnia 
konstrukcję opony.

Wzór bieżnika w ST:01 Neverending Energy

Innowacyjny kształt 
z wyżłobieniami 
w centralnej części 
bieżnika redukuje ilość 
mieszanki, co zmniejsza 
opory toczenia.

Boczne wzmocnienia dla lepszej 
ochrony przed otarciami 
i uderzeniami.

Dwa proste boczne wyżłobienia 
zmniejszają opory toczenia.

(Rotated Shoulder Rib) 
Niski profil barku optymalizuje 
powierzchnię styku opony 
z drogą, co spowalnia zużycie, 
zwiększając przebiegi opon.

gama budżetowych opon długodystanso-

wych (na oś sterującą, napędową i nacze-

py) pod nazwą Formula. 

Według przeprowadzonej przez Pirelli 

ankiety Fleet Survey 2012 dla ponad 90% 

średnich i dużych fl ot europejskich prio-

rytetem jest zmniejszenie zużycia paliwa 

w celu redukcji kosztów. Ponad 70% ba-

danych fi rm podejmuje w tym kierunku 

działanie. Coraz częściej kierowcy bio-

rą udział w szkoleniach z ekonomicznej 

jazdy, wymieniany jest tabor na bardziej 

W przypadku ogumienia opona to tylko 

wstęp do dalszej współpracy. Aby speł-

niała swoje zadanie i nie generowała nie-

potrzebnych kosztów, trzeba o nią dbać. 

W tym celu Pirelli oferuje system Cyber 

Fleet do monitoringu ciśnienia i tempe-

ratury opon. Zapewnia również komplet 

usług około produktowych, jak serwis 

oraz utrzymanie, zarządzanie i bieżniko-

wanie opon. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Pirelli

Profi l i geometrię boków oraz stopki opo-

ny opracowano na nowo. Zastosowane 

w niej technologie postanowiono wyko-

rzystać w oponie dla mniej wymagających 

klientów ST:01 Base, która uzyskała ocenę 

„BA”. Idąc dalej tym tropem powstała cała 

nowoczesny, inwestuje się w systemy do 

zarządzania fl otą oraz świadomie wybiera 

bardziej ekonomiczne opony, o niższym 

oporze toczenia. Przewoźnicy potrzebu-

ją kompleksowych rozwiązań, które będą 

ich wspierać w racjonalizacji wydatków. 

www.truck-van.pl

5/2013 25TruckTruckVanVan&

PRODUKTPRODUKTOgumienieOgumienie



Tym bardziej, że wiele zna-

czące innowacje dotyczą 

szczegółów konstrukcyj-

nych. Aby dokonać udosko-

naleń, trzeba dysponować nie 

tylko wiedzą inżynierską, ale 

przede wszystkim praktyką, 

która pozwala w ogóle do-

strzec potrzebę wprowadzenia 

zmian. 

Z drugiej strony rynek po-

jazdów do transportu „gaba-

rytów” jest tak zróżnicowany, 

a nabywcy mają tak odmienne 

oczekiwania, że można na nim 

zaistnieć, produkując również 

relatywnie mało skomplikowa-

ne niskopodwoziówki i trakto-

wać je jako uzupełnienie oferty 

lub przyczynek do dalszego 

rozwoju. 

Walka z wiatrakami

Przykładem, jak wiele zna-

czą pomysłowe rozwiązania 

pojedynczych podzespołów, 

jest nowość Goldhofera, na-

czepa STZ-MPA. Została wy-

posażona w osie z zawiesze-

Przyjdą nowi?
Targi Bauma pokazały, że produkcją pojazdów do ładunków ponadgabarytowych 
interesuje się coraz więcej firm. Czy doświadczenie można zastąpić entuzjazmem?

Platforma do transportu elementów elektrowni wiatrowych, opracowana przez firmę 
Scheuerle. Może współpracować z różnymi typami systemów modułowych oraz naczepami.

niem wykorzystującym ko-

lumny McPhersona. Dzięki 

temu znacznie wzrósł skok za-

wieszenia oraz kąt skrętu kół. 

Niski jest próg załadunku. Po-

jazd odznacza się bardzo dobrą 

manewrowością. Konstrukto-

rzy pamiętali też o innym prio-

rytecie: prostocie i wiążącej się 

z tym niskiej masie własnej. 

Znakiem czasu jest samo-

bieżny, ciężki moduł PTS/

SL-E 6 ze specjalnym uchwy-

tem FTV 300 przeznaczony do 

przewozu łopat śmigieł wia-

traków wytwarzających ener-

gię elektryczną. Wyposażony 

jest w napęd hydrostatyczny, 

który w połączeniu z układem 

sterowania umożliwiającym 

indywidualne skręcanie kół 

i zawieszeniem o dużym skoku 

doskonale przystosowuje go 

do jazdy w trudnym terenie, 

tam gdzie zwykła naczepa ni-

skopodwoziowa miałaby kło-

poty. Uchwyt FTV 300 pozwa-

la unieść łopatę o 60°. W tym 

położeniu moduł z ładunkiem 

„skraca się”, co jest wygod-
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ne w ciasnych zakrętkach, na 

górskich drogach czy w lesie. 

Dodatkowo śmigło można ob-

rócić w kierunku wiatru tak, 

aby podczas jazdy nie działało 

jak żagiel. Kąt obrotu to pełne 

360°. Uchwytem można stero-

wać za pomocą pilota, który 

wyświetla aktualne obciążenie 

osi i prędkość wiatru. 

Ciekawym pojazdem o wy-

jątkowo korzystnym stosunku 

masy własnej do ładowności 

była naczepa STZ-VP 8 z kom-

pletem osi skrętnych. Przy ma-

sie własnej 33,5 t osiąga ładow-

ność 84,5 t (techniczną 92,5 t). 

Po wyposażeniu w platformę 

o profi lu, którego wysokość 

wynosi zaledwie 200 mm, uzy-

skujemy pojazd o bardzo ni-

skim progu załadunku. 

Oszczędzać gumę 
i człowieka

Nooteboom przedstawił 

dwuczłonową, niskopodwo-

ziową naczepę MCO-PX, 

wyposażoną w odłączalny 

dwuosiowy wózek Multidolly 

na przedzie. Z tyłu jest wózek 

sześcioosiowy. Podwójnie roz-

ciągany pokład może osiągać 

maksymalnie 30 m długości. 

Naczepa ma szereg warian-

tów, z których największy 

ma 10 linii osi: trzy z przodu 

i siedem z tyłu, a jego ładow-

ność dochodzi do 130 t przy 

prędkości jazdy 80 km/h. Kąt 

skrętu kół wynosi aż 70°, co 

zapewnia nie tylko doskona-

łą manewrowość, ale również 

niskie zużycie ogumienia. 

Nooteboom podaje, że na jed-

nym komplecie opon można 

przejechać nawet 300 000 km. 

Do wyboru są osie SAF lub 

BPW. 

Dumą stoiska fi rmy Faym-

noville był samobieżny mo-

duł Powermax SPMC-G-SL-4 

8×4, będący przykładowym 

pojazdem z gamy SPMC (Self 

Propeled Module Conventio-

nal steering – ang. samobieżny 

moduł z konwencjonalnym 

układem sterowania). Ma na-

pęd hydrostatyczny i przezna-

czony jest do poruszania się 

w trudnym terenie. Przy masie 

własnej 14,6 t osiąga ładow-

ność 161 t. Dołączony do nie-

go moduł napędowy Power-

pack osiąga moc 240 kW i ma 

masę własną 3,8 t. Jednak tym 

razem fi rma nie podkreślała 

możliwości transportowych 

pojazdu, a wygodę i łatwość 

sterowania nim. Pojazd kiero-

wany jest drogą elektroniczną 

z wykorzystaniem sieci CAN. 

Jego obsługa jest praktycznie 

intuicyjna, z wykorzystaniem 

menu obrazującego aktualną 

sytuację. Parametry jazdy są 

stale pod kontrolą, co przy na-

cisku 17 t na linię osi pozwala 

bezpiecznie „rozpędzać się” do 

14 km/h. 

Producent namawia do wy-

korzystywania pojazdów z sys-

temem Multimax. Jest to plat-

forma o szerokości regulowa-

nej hydraulicznie w zakresie 

od 2,54 do 3,2 m. Do opero-

wania platformą służy pilot, 

Naczepa Goldhofer STZ-VP 8 
wyróżnia się ważnymi 
zaletami w codziennym 
użytkowaniu. Ma niski próg 
załadunku i łatwo można nią 
manewrować.

Moduł Goldhofer PTS/SL-E 6 ze specjalnym 
uchwytem FTV 300 przeznaczony do przewozu łopat 
śmigieł elektrowni wiatrowych. Unosząc ładunek, 
łatwiej jest pokonywać ciasne zakręty, a możliwość 
obrócenia śmigła pozwala ograniczyć wpływ wiatru 
na zachowanie załadowanego pojazdu.

Tylko dwie osie, ale aż 86 t ładowności. 
Moduł Scheuerle SMPT napędzany silnikiem 
wysokoprężnym Deutz spełnia normę 
emisji spalin Tier4i, a na zamówienie może 
być dodatkowo wyposażony w filtr 
cząstek stałych.

Gdzie pachnie dieslem i brutalne si y wkraczaj  do akcji, tam czujemy
si  jak w domu. Jeste my ekspertami od ekstremalnych rozwi za  
transportowych i wiemy na jakie trudne warunki s  nara one 
przyczepy, naczepy i systemy modu owe. Znamy wymagania, 
jakie stawiaj  budowla cy i przewo nicy ci kich adunków, eby móc 
bezpiecznie i sprawnie wykona  swoje zadania transportowe.

Dla znalezienia najlepszych rozwi za  transportowych inwestujemy 
od pokole  w rozwój nowych technologii i doskonalimy obs ug  klienta. 
Bowiem to jest jasne: ekonomika to rezultat utrzymywania warto ci, 
d ugiej ywotno ci i niezawodno ci. I za tym stoimy my. 

Inwestujcie w wasz  przysz o . W Goldhofera , w orygina !

ROZWI ZANIA DLA NAJRÓ NIEJSZYCH ZADA  TRANSPORTOWYCH

BARDZO EKONOMICZNE.

www.truck-van.pl
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je łączą. Pojazd należy do gamy 

„100-tonowych”. Przy masie 

własnej 40 t osiąga ładowność 

86 t. 

TII Group, czyli Scheuer-

le, Nicolas i Kamag rozłożyły 

przed widzami na wolnym po-

wietrzu cały wachlarz nowości, 

od lekkiego modułu SMPT 

zaczynając. Ma dwie linie osi, 

masę własną 10 t i ładowność 

86 t. Napędza go silnik wy-

sokoprężny Deutz TCD 3.6 

zgodny z normą Tier 4i. Po-

dobnie jak inni wytwórcy, fi r-

ma stara się zaspokoić potrze-

by budowniczych elektrowni 

wiatrowych. Proponuje obro-

tową platformę do transportu 

elementów wiatraków, którą 

można również unieść z jednej 

strony. Kąt obrotu wynosi 30° 

w prawo lub w lewo, a unosze-

nia 15°. W ten sposób łatwiej 

jest pokonywać ciasne zakręty. 

Platforma może być montowa-

na na modułach samobieżnych 

SMPT, pojazdach InterCombi 

(również w wariancie SPE, 

z własnym źródłem napędu 

i elektronicznym sterowa-

niem) oraz naczepach K25. 

Niezależnie od tego fi rma 

oferuje uchwyt do przewozu 

łopat wiatraków Rotor Blade 

Adapter Generation 2. Może 

on unosić się o kąt 60° oraz 

obracać w prawo lub lewo 

o maksymalnie 110°. Podczas 

pracy uchwytu aktywny jest 

stale czujnik, który ostrzega 

przed zbyt silnym wiatrem. 

Najbardziej imponującym 

pojazdem był jednak ciągnik 

balastowy Tractormas 8×8 

fi rmy Nicolas – największy na 

który kieruje działaniem elek-

trozaworów. Jest to bardzo 

wygodne rozwiązanie, które 

pozwala kierowcy szybko i pre-

cyzyjnie dostosować pojazd

do potrzeb ładunku. Klien-

ci sprawdzili je już w prak-

tyce. Multimax jest szczegól-

nie popularny we Francji. 

Stosowany jest w pojazdach 

3-, 4- i 5-osiowych. 

Prosto z księgi 
Guinnessa

Holenderski Broshuis poka-

zał między innymi 8-osiową 

naczepę z rodziny SL z „ła-

będzią szyją”, stworzoną na 

bazie modułów, wśród któ-

rych są wózki przednie i tylne 

o zróżnicowanej liczbie osi 

oraz różne typy platform, które 

świecie i wpisany do „Księ-

gi rekordów Guinnessa”. Ma 

10,87 m długości, 3,48 m sze-

rokości i 4,51 m wysokości. 

Jego silnik ma pojemność 27 l 

i osiąga moc 1000 KM. To 

diesel fi rmy Caterpillar. Trac-

tormas może holować zestaw 

o masie całkowitej docho-

dzącej do 535 t. Maksymalna 

prędkość wynosi 50 km/h. 

Ciągnik porusza się na opo-

nach Goodyear GP-2B w roz-

miarze 385/95 R 25, najczę-

ściej używanych w żurawiach 

samojezdnych. Opona sama 

w sobie jest niezwykle cie-

kawa. Zapewnia dobrą 

przyczepność również na 

krawędziach, a „samooczysz-

czające” rowkowanie bie-

gnie tak, aby nie zalegały 

w nim brud i kamienie. 

Moduł Powermax SPMC-G-SL-4 8×4 z gamy SPMC firmy Faymonville. 
Sterowanie nim zostało znacznie uproszczone i lepiej dostosowane 
do potrzeb operatora z korzyścią dla wygody i bezpieczeństwa.

Dwuczłonowa, niskopodwoziowa naczepa Nooteboom MCO-PX w odmianie 
z dwuosiowym wózkiem dolly z przodu i sześcioma osiami z tyłu. 
Koła skręcają się o kąt 70O. Manewrowanie jest łatwiejsze, a zużycie ogumienia mniejsze.

Rodzina SL firmy Broshuis składa się z pojazdów zbudowanych z modułów, 
które umożliwiają tworzenie naczep dostosowanych do indywidualnych 
oczekiwań nabywców. Na zdjęciu przedstawicielka „stutonówek”. 
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Podchody

Poza graczami uznanymi 

w naszej części Europy, pre-

zentowały się na Baumie rów-

nież włoskie fi rmy, o bogatym 

dorobku, takie jak Cometto 

i De Angelis. Swoich sił pró-

buje również turecka Yalçin 

Dorse, której katalog zawiera 

naczepy niskopodłogowe róż-

nego typu, również rozciągane. 

Jak zwykle szeroką ofertę 

stosunkowo lekkich naczep 

do transportu ponadnorma-

tywnego przedstawił Meusber-

ger. Pojazdy jeszcze lżejszego 

kalibru zapełniły też stoisko 

fi rmy Lagendorf. Wśród nich 

znalazła się 4-osiowa nacze-

pa niskopodłogowa SATÜ40 

o ładowności 45 t. Również 

Kögel wzbogacił ofertę o na-

czepę niskopodwoziową. Jest 

ona wyposażona w rozkładane 

podjazdy. Ostatnia oś może 

być kierowana. Na życzenie 

podłogę wyposaża się w cztery 

pary zagłębień na koła trans-

portowanych maszyn. Pozwala 

to obniżyć wysokość załado-

wanego zestawu. 

Rosnące wymagania nabyw-

ców, szczególnie w odniesieniu 

do kosztów przewozów, po-

wodują, że i tak interesujące 

pojazdy do „gabarytów” stają 

się jeszcze ciekawsze. Swoje 

dokłada również rosnąca kon-

kurencja, która zachęca reno-

mowanych producentów do 

zdwojenia wysiłku. ▐

Michał Kij
Fot. K. Wójtowicz, 

Goodyer, Kögel

Postaw na Kögel Cargo

Tractormas ma 1000 KM i może holować zestawy o masie nawet 
535 t. Osiąga prędkość maksymalną 50 km/h. Koła ogumione są w opony
Goodyear GP-2B o rozmiarze 385/95 R 25.

Naczepa Faymonville z automatycznie 
poszerzaną platformą Multimax. 
Rozwiązanie to podbiło rynek francuski. 

Nowość firmy Kögel: 3-osiowa naczepa niskopodwoziowa. 
Wyposażona jest w składane burty, a na życzenie również zagłębienia 
w podłodze na koła przewożonych maszyn. 
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W 
 prawdzie pierwsze naczepy zje-

 chały z linii montażowej już 

 w październiku 2012 r., ale ofi cjal-

ne otwarcie zakładu nastąpiło pod koniec 

marca tego roku. Do tego czasu wyprodu-

kowano w Tire 500 pojazdów. Wielkość 

tegorocznej produkcji ma sięgnąć 2 tys. 

egzemplarzy.

Turecka fabryka Krone Doğuş Treyler 

A.Ş. powstała jako wspólne przedsię-

wzięcie Krone z 51% udziałów i Doğuş 

Otomotiv z 49% udziałów. Doğuş Oto-

motiv zajmuje się sprzedażą samocho-

dów należących do Grupy Volkswagen. 

Oferuje również pojazdy i silniki prze-

mysłowe Scanii powiązanej kapitałowo 

z Volkswagenem oraz naczepy Meiller 

i Krone. 

W zakładzie zatrudnione są 93 osoby. 

Jednak ostatecznie liczba ta ma wzrosnąć 

do 200. Fabryka zajmuje powierzchnię 

187 405 m2, z czego hale produkcyjne wraz 

z budynkami biurowymi to 23 274 m2. Cała 

inwestycja pochłonęła ponad 35 mln euro. 

Wręczenie symbolicznego klucza do bram fabryki. Od lewej: Acan Aclar prezes rady nadzorczej 
Doğuş Otomotiv, Bernard Krone, Hüseyin Ergi, przedstawiciel władz regionu Tire oraz Riza Akgun, 

dyrektor zarządzający Krone Doğuş Treyler A.Ş i Hans Dan Schnick, Krone Trailer International.

Pomost
10 tys. naczep rocznie. Taki cel stoi przed nowo otwartą fabryką naczep Krone 
w tureckim Tire. Jeżeli komuś się wydaje, że za dużo, warto dodać, że turecki rynek wiele 
obiecuje, a produkowane tam pojazdy mają również zaspakajać potrzeby sąsiadów.

W Tire są produkowane naczepy: Profi Liner CS z roz-
kładanymi burtami i z zapinaną plandeką, Mega Liner CS 
z burtami i zapinaną plandeką lub kurtynowa bez burt oraz 
Profi Liner BS skrzyniowa – specjalność rynku tureckiego.

Po kąpieli w kataforezie na stalowe elementy naczep 
jest ręcznie nakładana proszkowa powłoka w tem-
peraturze około 230oC. Taki zabieg zapewnia dobre 
wykończenie i chroni przed uderzeniami kamieni.

Po dokładnym oczyszczeniu z rdzy 
i zanieczyszczeń ramy i elementy stalowe 
trafiają na linię kataforezy, gdzie na miej-
scu zabezpiecza się je przed korozją.

www.truck-van.pl
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To również największy zakład produkcyjny 

w przemysłowej strefi e miasta.

Trzy filary

Fabryka w Tire to najnowocześniej-

szy zakład w grupie Krone. Podobnie jak 

w Werlte znajduje się tam linia KTL, gdzie 

zabezpiecza się ramy antykorozyjnie. Po 

oczyszczeniu, zanurzane są w wannach, 

gdzie w procesie kataforezy nakładana jest 

powłoka ochronna, a następnie maluje się 

je ręcznie proszkowo. Potem automatycznie 

przemieszczają się zgodnie z linią montażo-

wą, gdzie po drodze są doposażane w kolej-

ne elementy, takie jak układ jezdny, podłoga 

czy oświetlenie, aby na końcu dostać nad-

wozie i przejść przez staranną kontrolę już 

gotowej naczepy. Wyprodukowane w ten 

sposób pojazdy niczym nie ustępują tym, 

które powstają w innych fabrykach Krone, 

chociażby we wspomnianym Werlte. Wy-

soką jakość zapewniają nie tylko nowo-

czesne technologie, renomowani dostawcy 

części czy sposób zarządzania produkcją 

(ISO 9001:2008), ale również ludzie tam za-

trudnieni. Zanim jeszcze otwarto fabrykę, 

pracownicy Krone Doğuş Treyler przeszli 

gruntowne szkolenia w Werlte. Jakby tego 

było mało, również doświadczeni specjali-

ści z Wertle przyjeżdżali do Tire, aby wes-

przeć swoich tureckich kolegów. 

W Tire powstają najpopularniejsze i naj-

bardziej uniwersalne typy pojazdów: Profi  

Liner CS wyposażona w rozkładane burty 

z zapinaną plandeką, Mega Liner CS z bur-

tami i zapinaną plandeką lub kurtynowa bez 

burt oraz Profi  Liner BS skrzyniowa, odkryta, 

przeznaczona głównie do transportu materia-

łów budowlanych. W przyszłości ma być tam 

produkowana również naczepa podkontene-

rowa Box Liner w wariancie z ramą płaską 

oraz wyposażona w „łabędzią szyję”. 

Wybór jest nie przypadkowy. Nietypo-

wa jak na warunki europejskie Profi  Liner 

BS cieszy się sporym zainteresowaniem 

w Turcji. Otwarta skrzynia stwarza wie-

le możliwości. Można na niej przewozić 

np. materiały budowlane, ale nie tylko. 

Bliskość rynku, na którym oferowane są 

produkty pozwala lepiej wsłuchiwać się 

w jego potrzeby. Zapięcie celne, po dwa 

kosze na koła zapasowe, zbiorniki z wodą, 

np. do umycia rąk, skrzynki narzędziowe 

czy duża skrzynka na żywność to specyfi ka 

tego rynku. Dodatkowo konstrukcja na-

czepy musi być solidna, przystosowana do 

eksploatacji na drogach o zróżnicowanej 

jakości. Naczepy powstające w Turcji nie 

będą oferowane na rynkach obsługiwa-

nych przez niemieckie fabryki.

Tire sprowadza osie od renomowanych 

producentów zachodnich. Jednak już nie-

długo ma przedstawić własną oś, która 

powstaje we współpracy z fi rmą Gigant 

Trenkamp & Gehle GmbH.

W dobrym kierunku

Możliwości produkcyjne fabryki w Ti-

re z jedną linią montażową i przy pracy 

w cyklu dwuzmianowym wynoszą obecnie 

10 tys. pojazdów rocznie. Planowana jest 

jednak druga linia, co podwoiłoby dotych-

czasowe możliwości. Ograniczeniem bę-

dzie jednak wydajność odcinka z katafo-

rezą, która może w ciągu roku w systemie 

dwuzmianowym obsłużyć 10 tys. naczep. 

Cała produkcja będzie kierowana na rynek 

turecki oraz do pobliskich krajów Europy 

Wschodniej, Azji i Afryki Północnej. Do 

Rosji będą wysyłane zestawy montażowe, 

co pozwoli ominąć bariery celne. 

Zakład w Tire miał powstać już 5 lat 

temu. Kryzys wyhamował inwestorów, 

ale nie odwiódł od pomysłu. Turcja jako 

miejsce produkcji ma wiele zalet. Przede 

wszystkim jest częścią Europy o dużym 

potencjale. Gospodarka rozwija się tu bar-

dzo dynamicznie. Pod tym względem Tur-

cję wyprzedziły tylko Chiny. Społeczeń-

stwo jest młode – średnia wieku wynosi 

30 lat. Przyszłość więc wygląda bardzo 

optymistycznie. Dodatkowo sąsiednie 

państwa dobrze rokują. Turcja to również 

świetne miejsce w związku z bliskością po-

łudniowej Europy, północnej Afryki, i Azji. 

A co istotne jest równie konkurencyjna jak 

Chiny, a znajduje się bliżej Europy zarówno 

geografi cznie, jak i mentalnie.

Najwięcej pojazdów Krone sprzedaje 

w swoim kraju. Wśród rynków eksporto-

wych prym wiodą: Dania, Polska i Szwecja. 

Turcja na razie znajduje się na dziesiątej po-

zycji, jednak chyba długo nie zagrzeje tego 

miejsca. Naczepy Krone będą tutaj sprze-

dawane za pośrednictwem 17 punktów 

handlowych należących do Doğuş. Każdy 

z nich oferuje również usługi serwisowe. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Krone

Ostatnie stanowisko, przez które 
musi przejść gotowa naczepa, to kontrola 
jakości.

Na linii montażowej są po kolei dokładane 
kolejne elementy, aby w efekcie końcowym 
powstała kompletna naczepa.

Fabryka zajmuje powierzchnię 187 405 m2, z czego hale produkcyjne wraz z budynkami biurowymi to 23 274 m2.
Inwestycja pochłonęła ponad 35 mln euro. Obecnie jej moce produkcyjne wynoszą 10 tys. naczep rocznie.
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Zasadniczym celem szkolenia jest 

usystematyzowanie wiedzy na temat 

automatycznych skrzyń biegów. Zaj-

muje ono dwa dni, składa się z części teo-

retycznej i praktycznej. Pierwsza z nich jest 

poświęcona budowie, działaniu, obsłudze 

i diagnostyce różnych skrzyń biegów (au-

tomatycznych, dwusprzęgłowych, zauto-

matyzowanych, bezstopniowych) oraz po-

wiązaniu układów automatycznych skrzyń 

biegów z innymi stosowanymi w pojazdach. 

Druga obejmuje m.in. identyfi kację ele-

mentów składowych przykładowych ukła-

dów automatycznych skrzyń biegów, obsłu-

gę pojazdu z automatyczną skrzynią biegów 

z uwzględnieniem procedur awaryjnych, 

diagnostykę elektronicznych usterek auto-

matycznej skrzyni biegów, adaptację oraz 

ustawienia parametrów pracy przekładni 

przy użyciu testera KTS, a także sprawdze-

nie poziomu oleju i procedury przy jego 

wymianie w automatycznej skrzyni biegów 

z wykorzystaniem KTSa i dokumentacji 

serwisowej ESI[tronic].

Klasycznie

Najbardziej rozpowszechnioną automa-

tyczną skrzynią biegów jest przekładnia 

klasyczna. Zasadniczą jej część stanowią 

zestawy planetarne, tzw. kosze (np. Simpso-

na, Ravigneaux, Lepelletiera), pozwalające 

uzyskiwać różne przełożenia. Istotną rolę 

odgrywają również sprzęgła wielopłytkowe 

oraz hamulce. Sprzęgła umożliwiają zmia-

nę biegów bez przerw w przekazywaniu 

Automat bez tajemnic
Szeroka oferta Centrum Szkoleniowego Techniki Motoryzacyjnej Bosch 
została niedawno rozszerzona o zajęcia poświęcone diagnostyce automatycznych skrzyń 
biegów. To odpowiedź na potrzeby serwisów, do których coraz częściej trafiają 
samochody wyposażone w takie przekładnie.

Klasyczne automatyczne skrzynie biegów zapewniają wysoką jakość zmiany przełożeń w bardzo krótkim czasie i pozwalają na przenoszenie 
dużych momentów obrotowych, nawet do 1000 Nm. Na zdjęciu skrzynia 7G-Tronic Plus stosowana w Mercedesie klasy E.

Automatyczne skrzynie bezstopniowe są 
szczególnie wrażliwe na zaniedbania związane 
z wymianą oleju, ale zapewniają niskie zużycie 
paliwa i optymalny dobór przełożeń. Na zdjęciu 
przekładnia Multitronic stosowana w Audi A4.
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cymi bieg pierwszy na pozycji D albo bieg 

wsteczny.  

Jeszcze do niedawna panowało przeko-

nanie, że automatyczne skrzynie biegów 

zwiększają zużycie paliwa. Jako przyczynę 

wskazywano przekładnię hydrokinetycz-

ną, której sprawność wynosi maksymalnie 

96%. W nowoczesnych rozwiązaniach ten 

mankament udało się wyeliminować po-

przez zblokowanie przekładni i tym samym 

uzyskanie jednakowych prędkości obroto-

wych na wejściu i wyjściu zespołu. Służy 

do tego sprzęgło mostkujące, uruchamiane 

płynnie po uzyskaniu odpowiedniej tem-

peratury oleju czy też od któregoś biegu 

(zależnie od modelu samochodu). Jeśli po 

załączeniu funkcji Lock-up pojawiają się 

szarpnięcia może być uszkodzone sprzęgło 

albo istnieje jakiś problem w układzie stero-

wania silnikiem. W takiej sytuacji pomocny 

okazuje się tester KTS, podający różnicę 

prędkości między wejściem i wyjściem. Jeśli 

wynosi ona 0, to sprzęgło pracuje popraw-

nie, a szarpnięcia mogą pochodzić np. od 

systemu sterowania pompowtryskiwaczami 

czy układem common rail.

Na różne sposoby

Obecnie coraz większą popularnością 

cieszą się skrzynie dwusprzęgłowe. Pozwa-

lają na szybką zmianę biegów, dzięki cze-

mu chętnie są stosowane w samochodach 

o wysokich osiągach. Jedno sprzęgło od-

powiada za załączanie biegów parzystych, 

drugie nieparzystych. Jeśli włączona jest 

„trójka”, w gotowości pozostaje bieg 2. i 4. 

Załączenie odpowiedniego biegu trwa więc 

bardzo krótko, bo polega tylko na przełą-

czeniu sprzęgieł. Skrzynie dwusprzęgłowe 

zapewniają dużą sprawność, wysoki kom-

fort zmiany biegów oraz niższe zużycie 

paliwa w porównaniu do klasycznych auto-

matów. Po stronie zalet jest też brak przerw 

w przekazywaniu napędu i możliwość 

momentu obrotowego i prze-

noszą moment na tym biegu, 

który właśnie jest włączony. 

Hamulce pozwalają na zatrzy-

manie elementów przekładni 

planetarnej w celu zmiany 

przełożenia. Każda (klasycz-

na) automatyczna skrzynia 

biegów jest też wyposażona 

w przekładnię hydrokinetycz-

ną zapewniającej płynne ru-

szanie samochodem. Składa 

się ona z pompy, turbiny i kierownicy. Ta 

ostatnia zapewnia wzmocnienie momentu 

obrotowego poprzez powtórne skierowanie 

czynnika roboczego do pompy.

Jeśli automatyczna skrzynia biegów 

nie działa prawidłowo, trzeba ustalić, czy 

usterka znajduje się po stronie skrzyni czy 

przekładni hydrokinetycznej. Gdy pro-

blem dotyczy wszystkich przełożeń, naj-

bardziej prawdopodobne jest uszkodze-

nie przekładni hydrokinetycznej. Łatwo 

to sprawdzić, stosując tzw. próbę prze-

ciążeniową, ale tylko w przypadku, gdy 

zezwala na to dokumentacja techniczna 

pojazdu. Jeśli nie następuje dławienie sil-

nika, usterka może być również związana 

ze sprzęgłami albo hamulcami obsługują-

Masz automatyczną skrzynię biegów? 
Pamiętaj!

▐ wymieniaj olej co 60 tys. km lub częściej,
▐ parkując na wzniesieniu, najpierw zaciągnij hamulec 

ręczny, a potem ustaw selektor w pozycję P,
▐ przełączaj selektor tylko po całkowitym zatrzymaniu sa-

mochodu,
▐ na postoju przełączaj selektor w pozycję P. Gdy zosta-

nie np. w pozycji N, elektromagnes przytrzymujący klu-
czyk w stacyjce może rozładować akumulator.
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chód jest wykorzystywany do holowania 

przyczepy. Standardowo olej powinno się 

wymieniać co 60 tys. km, a przy dynamicz-

nej jeździe nawet dwa razy częściej. Niestety, 

wielu kierowców o tym nie pamięta i potem 

mogą pojawić się różne problemy. Koszt 

naprawy automatycznej skrzyni biegów 

jest dość wysoki i kłopotliwy, bo wymaga 

fachowej wiedzy, odpowiedniego oprzyrzą-

dowania i wręcz laboratoryjnych warunków 

– nawet najmniejsze ziarenko piasku może 

spowodować duże uszkodzenia. Dlatego 

wiele serwisów ogranicza swoje usługi do 

prostych czynności, jak wymiany przekładni 

hydrokinetycznej, a gdy zdarzy się np. uster-

ka w zestawie planetarnym (koszu), wówczas 

proponuje klientowi skrzynię fabrycznie 

regenerowaną. Naprawa przekładni auto-

matycznej często może polegać jedynie na 

wgraniu nowego oprogramowania, które ma 

znacznie szerszy zakres tolerancji, jeśli cho-

dzi np. o stan oleju czy sprzęgieł pracujących 

w skrzyni. Taka sytuacja prowadzi jednak do 

pewnego absurdu, bo zmusza do modyfi ka-

cji oprogramowania, na którym pojazd był 

homologowany.

Zasób wiedzy przekazywanej na szko-

leniach jest ogromny. Nie sposób tutaj 

przytoczyć wszystkich zagadnień w cało-

ści. Mała liczba uczestników oraz dobrze 

wyposażone sale do zajęć teoretycznych 

i praktycznych pozwalają chłonąć wiedzę 

w komfortowych warunkach wprost od 

profesjonalistów. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Audi, Mercedes-Benz, K. Wójtowicz

przenoszenia dużych momentów obroto-

wych. Wady to niestety większa przestrzeń 

niezbędna do zabudowy, duże obciążenie 

łożysk, masywna obudowa i duża liczba 

wałków, czujników oraz nastawników. Czę-

sto w skrzyniach tego typu jest dostępna 

funkcja Launch Control, która umożliwia 

ruszanie z maksymalnym przyspieszeniem.

Z punktu widzenia ekologii czy zuży-

cia paliwa najkorzystniejszym rozwiąza-

niem są skrzynie bezstopniowe, a więc bez 

„zdefi niowanych” przełożeń. Nastawienie 

danego przełożenia odbywa się za pomo-

cą kół stożkowych i metalowego łańcu-

cha, tzw. wariatora. Skrzynie tego typu są 

uważane za dość awaryjne, ale większość 

problemów wynika z zaniedbania wymia-

ny oleju. Przy prawidłowej obsłudze prze-

kładnia bezstopniowa jest w stanie wytrzy-

mać nawet kilkaset tys. kilometrów.

W mniejszych samochodach albo do-

stawczych często stosuje się skrzynie 

zautomatyzowane. Mają one zwartą budo-

wę, dużą sprawność i są bardziej atrakcyj-

ne zarówno pod względem kosztów zaku-

pu, jak i obsługi w porównaniu do innych 

przekładni automatycznych. Skrzynie tego 

typu mają budowę zbliżoną do przekładni 

ręcznych, ale ze zautomatyzowanym pro-

cesem obsługi załączania sprzęgła i po-

szczególnych biegów.

Obsługa

Automatyczne skrzynie biegów wymagają 

częstej zmiany oleju, zwłaszcza jeśli samo-

Z tradycjami

Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryza-
cyjnej Bosch rozpoczęło swoją działalność 
w 1996 r. W ciągu 17 lat przeszkolono w nim 
ok. 12 tys. osób. Pomieszczenia centrum 
szkoleniowego zajmują dwie sale wykładowe 
do zajęć teoretycznych oraz dwie bardzo do-
brze wyposażone hale do ćwiczeń praktycz-
nych. Warsztat szkoleniowy, w którym odbywa 
się część praktyczna, wyposażony jest w całą 
gamę urządzeń diagnostycznych firmy Bosch, 
w tym testery KTS, diagnoskopy FSA, urzą-
dzenia do obsługi klimatyzacji ACS, testery 
wtryskiwaczy EPS i urządzenia do ustawiania 
geometrii FWA. Podczas zajęć wykorzystywa-
ne są zarówno samochody, jak i silniki szkole-
niowe: dwa benzynowe i cztery diesla.
Główną grupą docelową szkoleń Bosch są 
pracownicy warsztatów zarówno niezrzeszonych, jak i zrzeszonych w sieciach Bosch Ser-
vice i Auto Crew. Coraz częściej w szkoleniach uczestniczą przedstawiciele technicznych 
szkół średnich i wyższych, a także pasjonaci techniki motoryzacyjnej.
Obecnie Centrum Szkoleniowe Bosch w Warszawie oferuje ponad 40 różnych szkoleń, 
a ich tematyka stale jest rozszerzana. Kompletny program zajęć na rok 2013 jest dostępny 
na stronie www.szkoleniabosch.pl. W br. Bosch oferuje nowe kursy dotyczące diagnostyki 
samochodów hybrydowych, układów start-stop oraz napraw dieslowskich komponentów nie 
wyprodukowanych przez firmę Bosch, na stanowisku probierczym EPS-708. Całkowitą no-
wością jest program 10 szkoleń dla partnerów z programów warsztatowych Bosch Układy 
Hamulcowe oraz Bosch Części i Diagnostyka Samochodowa.

Andrzej Krajewski, właściciel Zakładu Trans-
portowego Krajtrans, jest od wielu lat związany 
z marką Volvo. Flota firmy z kociewskiego Zblewa 
składa się z 28 ciągników Volvo FH 12, piętnastu 
naczep kurtynowych, piętnastu naczep samowy-
ładowczych, pięciu naczep z bocznym wyładun-
kiem oraz dwóch naczep niskopodwoziowych.

„Od lat użytkuję wyłącznie ciągniki marki 
Volvo. Bardzo ważny jest dla mnie wysoki po-
ziom bezpieczeństwa, jaki zapewniają pojazdy 
tej marki, a także ich ekonomika paliwowa oraz 
niezawodność. Byłem mile zaskoczony, gdy 
dowiedziałem się, że jestem pierwszą osobą 
w Polsce, która złożyła zamówienie na najnow-
sze Volvo FH. Decyzja o jego kupnie jest zwią-
zana z konsekwentnym odświeżaniem floty. Po 
6-7 latach moje wozy przechodzą z transportu 
międzynarodowego na szlaki krajowe. Potrze-
bowałem więc nowego ciągnika do obsługi tras 
europejskich” – mówi Andrzej Krajewski.

Nowe FH 
w Krajtransie
Pierwszy nowy Volvo FH 
w Polsce jeździ w Krajtransie 
ze Zblewa. 

Nowo zakupiony ciągnik będzie ciągnął nacze-
pę kurtynową, obsługując trasy międzynarodowe 
do Belgii, Holandii i Portugalii. Zestaw będzie wo-
ził głównie produkty drzewne oraz papier.

Pierwsze nowe Volvo FH, które trafiło do rąk 
polskiego użytkownika, zostało przygotowane 
w specjalnej specyfikacji premierowej. Największa 
dostępna w ofercie kabina sypialna Globetrotter XL 
została wyposażona w pakiet sypialny 2 Beds Plus.

Pojazd napędza oszczędny 13-litrowy silnik EEV 
o mocy 500 KM. Pierwsze zamówione w Polsce 
nowe Volvo FH wyposażone zostało w funkcję I-See. 

Obecnie w naszym kraju zamówionych jest 
około 200 pojazdów tego typu. ▐

Fot. Volvo 
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XIX Międzynarodowe Targi 

Budownictwa Drogo-

wego Autostrada Pol-

ska, które odbędą się w dniach 

21–24 maja w Kielcach, każde-

go roku gromadzą około 1000 

fi rm. Koncerny z całego świata 

przywożą kilkaset ton sprzętu 

oraz innowacyjne rozwiązania 

technologiczne, a partnerzy 

branżowi wystawy – swoją 

wiedzę i doświadczenie. Im-

prezę odwiedza około 20  000 

zwiedzających. 

Expo Maszbud Show, które 

będzie towarzyszyć Autostra-

dzie Polskiej oraz XV Tar-

gom Maszyn Budowlanych 

i Pojazdów Specjalistycznych 

Maszbud jest nie tylko od-

powiedzią organizatorów na 

potrzeby branży, lecz także 

skutecznym narzędziem mar-

ketingowym dla wszystkich 

fi rm, które wezmą w nim 

udział. Uczestnictwo w dyna-

micznych pokazach maszyn 

jest nieodpłatne dla wszyst-

kich fi rm, które co najmniej 

dwukrotnie jako wystawcy 

uczestniczyły w targach Ma-

szbud lub Autostrada Polska. 

Chętni spełniający kryteria 

otrzymają do dyspozycji odpo-

wiednio przygotowany teren 

wraz z nagłośnieniem. Targi 

Kielce zadbają o promocję 

pokazów w prasie branżo-

wej i ogólnopolskiej. Zgło-

szenia będą przyjmowane do 

15 maja – decyduje kolej-

ność zgłoszeń pod adresem 

e-mail: boron.a@targikielce.pl 

lub misztal .a@targikielce.pl 

„Targi co prawda lekko wy-

hamowały, ale kielecka impre-

za – co ważne, służy szerokiej 

integracji środowiska. Tutaj 

gromadzą się towarzyszące 

sobie branże. Doskonałe jest 

połączenie targów Autostrada 

Polska, Traffi  c-Expo oraz Ma-

szbud. To jaką kondycję mają 

targi, w zasadzie w 100% za-

leży od kondycji samej branży 

i rynku, a czasami zdarzają się 

spowolnienia. Jeśli fi rma jest 

producentem typowo ekspor-

towym, to oczywiście powin-

na wystawiać się również na 

targach zagranicznych. Jeśli 

chodzi o kompleksowy prze-

gląd rynku, to zdecydowanie 

warto odwiedzić Autostradę” 

– zapewnia Marek Gajewski, 

zastępca dyrektora ds. technicz-

nych i promocji IMBIGS. ▐

Fot. Targi Kielce

Gala Mistrzów Warsztatu 

w tym roku odbędzie się 

w dniach 14-16 czerwca, 

w hotelu Gołębiewski w Kar-

paczu. Jest to przede wszyst-

kim wielka uroczystość mająca 

na celu wyróżnienie najaktyw-

niejszych klientów Inter Cars

SA. Na Gali odbędzie się wielkie 

„show” z nominacjami w da-

nych kategoriach, profesjo-

nalną konferansjerką i odpo-

wiednią celebracją ogłaszania 

fi nalistów oraz ich przemówie-

niami. 

Atrakcje

Gala Mistrzów Warsztatu to 

impreza, na której ważny jest 

również program artystyczny 

i rozrywkowy na najwyższym 

poziomie. W tym roku główną 

gwiazdą czerwcowej Gali bę-

dzie legenda polskiej muzyki 

– K O R A. Tej artystki nie trze-

ba nikomu przedstawiać. Od-

nosi sukcesy na polskiej scenie 

muzycznej nieprzerwanie od 

końca lat 70. 

Nowością tegorocznej Gali 

będą specjalne kioski multi-

medialne. Korzystając z nich, 

goście będą mieli dostęp do 

wielu użytecznych informacji. 

Do Karpacza pojadą również 

dwie ciężarówki Show Car. 

W jednej będzie przygotowana 

ekspozycja bogatej oferty seg-

mentu WW, a w drugi swoje 

produkty dedykowane warsz-

tatom prezentować będzie fi r-

ma Bosch. Poza tym na wszyst-

kich uczestników Gali będzie 

czekać wiele dodatkowych 

atrakcji i konkursów. Biuro 

Podróży IC Travel przedstawi 

uczestnikom imprezy specjal-

ne oferty.

Super nagrody

Jednym z najważniejszych 

momentów Gali, będzie oczy-

wiście wręczenie głównych 

nagród konkursu Wielki Rajd, 

czyli 9 samochodów Škoda 

oraz bonów zakupowych In-

ter Cars. Pośród wszystkich 

uczestników Gali dodatkowo 

będą rozlosowane 3 samocho-

dy: Škoda Octavia RS Combi 

oraz dwie Škody Octavia III 

ufundowane przez partnerów 

strategicznych: Bosch i Ca-

strol. ▐

Fot. IC

Więcej informacji: 
    www.icms.eu

DoDo K Kararpapaczcza a popojajadądą r rówówninieżeż  

W blasku 
reflektorów
Promocja Wielki Rajd wychodzi 
na ostatnią prostą. Meta 15 maja. 
Do tego czasu można jeszcze powalczyć 
o lepsze miejsce w rankingu. 
A warto. 500 uczestników z najlepszymi 
wynikami weźmie udział w finale, 
czyli Gali Mistrzów Warsztatu.

Całościowy
przegląd rynku
Według raportu przygotowywanego przez 
Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa 
około 100 firm z sektora budownictwa 
drogowego jest zagrożonych upadłością. 
Spadek koniunktury nie powinien jednak 
rzutować na wizerunek branży.

www.truck-van.pl
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Spośród producentów nadwozi i naczep 

swoją ofertę przedstawią m.in.: Acker-

mann, De Bondt Fahrzeugaufb auten, 

F. X. Meiller, Meel & Bauer, Sommer i Spier 

Fahrzeugbau. Po raz pierwszy wystawcami 

na targach NUFAM będą przedsiębiorstwa 

Berger Fahrzeugbau, Continental Reifen, 

D-Tec, Knapen Trailers, Orten Fahrzeug-

bau i Schwarzmüller oraz Palfi nger. Pośród 

producentów samochodów dostawczych za-

prezentują się: Citroën, Ford, Opel, Peugeot, 

Renault i Volkswagen. Wystawią się również 

renomowane fi rmy z branży wyposażenia 

pojazdów, takie jak Aluca Fahrzeugeinrich-

tungen, Bott i Sortimo. Swoją bogatą ofertę 

przedstawią również producenci ogumienia, 

a pośród nich Bohnenkamp, Bridgestone, 

Continental, Hankok, Pneuhage, Reiff  Rei-

fen i Windpower.

Zmasowana siła

Targom będą towarzyszyć konferencje. 

W tym roku omawiane będą tematy z za-

kresu zabezpieczania ładunku, zarządza-

nia fl otą pojazdów i telematyki. 

Silne marki 
i innowacyjne produkty

Na południu Niemiec, w Karlsruhe odbędą się w tym roku, 
już po raz trzeci targi NUFAM. W dniach 26–29 września, 
na powierzchni 50 tys. m2 prawie 300 wystawców zaprezentuje 
swoją ofertę. Będą wśród nich producenci pojazdów 
użytkowych, nadwozi i naczep oraz osprzętu.

W czwartek, 26 września spółka targowa 

Karlsruher Messe-und Kongress-GmbH 

zorganizuje we współpracy z Federalnym 

Zrzeszeniem Zarządzania Flotami Pojazdów 

(Bundesverband Fuhrparkmanagement) 

konferencję poświęconą zarządzaniu fl otą 

pojazdów. Prof. dr Karlheinz Schmidt, prezes 

nymi tematami zarządzania fl otą pojazdów 

na szczeblu komunalnym. Dodatkowo bę-

dzie przygotowana ekspozycja specjalna 

poświęcona nowym pojazdom użytkowym, 

nadwoziom oraz osprzętowi do użytku 

w przedsiębiorstwach komunalnych. 

W piątek, 27 września w ramach dnia te-

lematyki eksperci przedstawią najnowsze 

zastosowania telematyczne oraz ich zalety, 

takie jak: optymalne rozwiązania nawiga-

cyjne, umożliwiające zaoszczędzenie paliwa 

i kosztów obsługi pojazdów oraz dotyczące 

zabezpieczenia przewożonego ładunku. Oso-

by zainteresowane będą mogły uzyskać in-

formacje o aktualnych produktach od takich 

wystawców jak: Idem, Sycada i Vetro/Dako. 

A w sobotę, 28 września odbędzie się 

forum poświęcone innowacjom w dziedzi-

nie zabezpieczenia ładunku, na którym nie 

zabraknie również praktycznych porad. 

Na terenie parku demonstracyjnego bę-

dzie można zobaczyć na żywo najnowsze 

rozwiązania dla pojazdów, nadwozia, na-

czepy oraz urządzenia podczepiane. Poka-

zy będą moderowane przez specjalistów. 

Ważnym ich elementem będzie również 

zabezpieczenie ładunku.

Silne wsparcie 

Targi NUFAM 2013 otrzymały aktywne 

wsparcie ze strony rady wystawców i moc-

nych partnerów takich jak: Federalny Urząd 

Transportu Drogowego (Bundesamt für 

Güterverkehr), Federalne Zrzeszenie Za-

rządzania Flotami Pojazdów (Bundesver-

band Fuhrparkmanagement e.V.), Zrzesze-

nie Niemieckich Parkingów dla Ciężarówek 

(Vereinigung Deutscher Autohöfe e.V.), 

Krajowe Zrzeszenie Przemysłu Badenii 

Wirtembergii (Landesverband der Baden-

Württembergischen Industrie), Spółdziel-

nia Transportu Drogowego Nordbaden 

(Straßenverkehrs-Genossenschaft  (SVG) 

zarządu Federalnego Zrzeszenia Transpor-

tu Samochodowego, Logistyki i Utylizacji 

(Bundesverband Güterkraft verkehr Logistik 

und Entsorgung (BGL) e.V.), wygłosi wykład 

pod tytułem „Logistyka transportu; pomię-

dzy wymogami ekonomicznymi i ekologicz-

nymi”. Tego samego dnia odbędzie się rów-

nież seminarium dla osób zarządzających 

przedsiębiorstwami komunalnymi, w trakcie 

którego eksperci będą zajmować się aktual-

Nordbaden eG), www.truckerfreunde.de 

i Szkoły Wyższej z Furtwangen (HSU).

Goście odwiedzający targi pojazdów 

użytkowych NUFAM będą mogli zdobyć 

wiele informacji o nowościach z zakresu 

innowacyjnych i efektywnych jednostek 

napędowych, bezpieczeństwa przewozów 

i komfortu na drodze. ▐

Fot. NUFAM
   www.nufam.de
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Gama tego modelu obejmuje warianty 

o dopuszczalnej masie całkowitej od 

6,5 do 16 t. Są to dwuosiowe samo-

chody 4×2 lub 4×4 w odmianie ze stałym 

napędem obu osi lub dołączanym osi przed-

niej. Ich głównym zadaniem jest dystrybu-

cja, jednak Atego może być również po-

mocnikiem miejskich ekip remontowych, 

drogowców, a nawet nośnikiem sprzętu 

specjalistycznego. Jednak w dniu premiery 

w Stuttgarcie, 13 marca 2013 r. mowa była 

wyłącznie o rozwożeniu towarów. 

Mało kto zdaje sobie sprawę, że Atego 

jest drugim po Actrosie najlepiej sprzeda-

jącym się modelem ciężarowego Mercede-

sa. Od chwili debiutu w 1998 r. do odbior-

ców trafi ło około 340 tys. tych pojazdów. 

W 2012 r. w Niemczech Atego opanowało 

prawie połowę rynku w swoim przedziale 

masy całkowitej. 

Na obraz i podobieństwo

Ciężarówka ta powstaje w zakładzie 

w Wörth. Ponadto jest montowana w Tur-

cji, w Askaray, z przeznaczeniem na lokal-

ny rynek. Jako następca serii LN przedsta-

wionej w 1983 r. (w 1988 przemianowanej 

na LK – Leichte Klasse) wykorzystuje tę 

samą, modułową koncepcję ułatwiającą 

tworzenie wariantów różniących się roz-

miarami i masą całkowitą. 

Nastoletnia już kabina Atego nadal ma 

szereg zalet, do których można zaliczyć ob-

szerne wnętrze i dobrą widoczność z miej-

sca kierowcy. W 2004 r. przeszła poważny 

fejslift ing, a ponownie przemodelowano ją 

w 2010, gdy pojawiło się Atego Blue Tec 

Hybrid lansowane jako „pierwsza hybry-

dowa ciężarówka produkowana seryjnie 

w Europie”, za co dostało tytuł „Truck of 

Th e Year 2011”. Było to już drugie takie 

wyróżnienie dla Atego. Wcześniej zostało 

„Ciężarówką Roku 1999”. 

Najnowszy model otrzymał „twarz” 

przypominającą o pokrewieństwie z Ac-

trosem. Mamy więc wyostrzony wlot po-

wietrza ukształtowany w rozciągnięte „V” 

oraz pionowe owiewki po bokach, przypo-

minające skrzydełka u hełmu. Refl ektory 

zachowały poziomą orientację, są jednak 

lekko skośne. W jednej obudowie zinte-

growano wszystkie funkcje oświetlenia, 

włącznie z kierunkowskazami. Do stan-

dardu należą dzienne światłą, które w opcji 

mogą być wykonane z diod LED. Korekty 

dotyczą głównie stylizacji. Konstrukcja ka-

biny pozostała bez zmian. 

Do wyboru są cztery warianty kabiny, 

wszystkie o szerokości 2,3 m: 
▐ krótka ClassicSpace S z płaską tylną 

ścianą, 
▐ wydłużona ClassicSpace S z głęboko 

tłoczoną tylną ścianą ze schowkami lub 

składaną leżanką w opcji, 
▐ długa ClassicSpace L z leżanką, 

DorastanieDorastanie
Styl wzorowany na Actrosie i silniki Euro 6. To najważniejsze, choć nie jedyne zmiany, 
jakich doznał lekki Mercedes Atego. 

Silniki nowego Atego

Typ OM 934 
Liczba cylindrów 4 
Pojemność (l) 5,1 
Moc (KM/kW/obr/min) 156/115/2200 
Moment (Nm/obr/min) 650/1200÷1600 
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▐ długa i wysoka BigSpace L z dolną le-

żanką w standardzie i górną montowa-

ną na życzenie. 

Ponadto do zadań specjalnych, np. dla 

przedsiębiorstw komunalnych czy straży 

pożarnej oferowana jest fabryczna, dwu-

drzwiowa, sześcioosobowa kabina bryga-

dowa. 

Rodzaj stopni prowadzących do ka-

biny, a wraz z tym kształt nadkoli zależą 

od przeznaczenia pojazdu. W Atego do 

„brudnej roboty” stopnie nie mają szero-

kiej obudowy, a dolny jest ruchomy. 

Analogicznie jak powierzchowność, 

konstruktorzy zmienili środek Atego. Ta-

blica rozdzielcza naśladuje tę, jaką zna-

my z Actrosa, ale nowości ograniczają się 

głównie do wyglądu poszczególnych ele-

mentów. Kierownica i kształt wskaźników 

to dosłowne cytaty z największego, cięża-

rowego Mercedesa. „Deska” jest elegantsza 

niż poprzednio jednak w środkowej części 

po staremu wysuwa się w głąb kabiny, co 

utrudnia przechodzenie w poprzek. Za to 

kierowca jest dość ściśle otoczony wskaź-

nikami i półeczkami. Nigdzie nie musi da-

leko sięgać. 

W środku Atego jest teraz cichsze. Fote-

le i dolna leżanka są wygodniejsze. Jakość 

wystroju kabiny zależy od nabywcy, lecz 

w swojej lekkiej ciężarówce Mercedes po-

został wierny ulubionej czerni i szarości. 

OM 934 OM 934 OM 934 OM 936 OM 936  OM 936
4 4 4 6 6 6

5,1 5,1 5,1 7,7 7,7 7,7
177/130/2200 211/155/2200 231/170/2200 238/175/2200 272/200/2200 299/220/2200

750/1200÷1600 850/1200÷1600 900/1200÷1600 1000/1200÷1600 1100/1200÷1600 1200/1200÷1600

W środku nowego Atego jest dużo podobieństw do Actrosa. Jednak kształt tablicy 
rozdzielczej, wysuniętej w głąb pośrodku nie zmienił się.

Układ kierowniczy działa bardziej precyzyjnie. Obniżające się z przodu podłużnice są charakte-
rystyczną cechą Atego od samego początku. Pozwalają stosunkowo nisko zamontować kabinę.

Z modułów powstałeś

Nowe Atego jest napędzane rzędowymi 

silnikami 4- i 6-cylindrowymi zgodnymi 

z normą Euro 6. Większa jednostka jest 

znana z Actrosa, Antosa i Arocsa. Mniej-

sza zadebiutowała wraz z odmłodzonym 

Atego. Ma konstrukcję modułową, co 

upraszcza produkcję i obsługę. „Na su-

cho” waży niespełna 500 kg. Ma po dwa, 

kompozytowe wałki rozrządu i po cztery 

zawory na cylinder. W układzie zasilania 

jest szyna common rail, a wtryskiwacze 

podają paliwo pod maksymalnym ciśnie-

niem 2400 bar. Wyposażony jest w układ 

recyrkulacji spalin (EGR). 

Silnik sześciocylindrowy wzorem więk-

szych jednostek OM 470 i pochodnych 

ma turbosprężarkę z zaworem upusto-

wym. Zarówno mniejszy, jak i większy 

silnik odznaczają się zwartą, kompaktową 

budową, pomimo konieczności rozbu-

dowania układu chłodzenia, związanej 

z zainstalowaniem układu EGR. Pom-

pa cieczy chłodzącej jest z boku silnika, 

a pompa oleju i napęd rozrządu znalazły 

się za nim. 

W układzie wydechowym jest typo-

wy zestaw „czyścicieli” złożony głównie 

z katalizatora SCR i fi ltra cząstek stałych. 

Mercedes nazywa swój system oczyszcza-

nia spalin ACM (Aft ertratement Control 

Module). Właściwą temperaturę pracy 

zapewnia mu m.in. wałek rozrządu VCP 

– Variable Camshaft  Phaser. W razie 

potrzeby pozwala zaworom wydecho-

wym otworzyć się wcześniej i umożliwia 

przedostanie się do wydechu spalinom 

o wysokiej temperaturze, co wspomaga 

regenerację fi ltra. Ponadto w układzie wy-

dechowym jest wtryskiwacz, który może 

podnieść temperaturę spalin do oczeki-

wanego poziomu. 

Silniki Atego wyposażone są w hamu-

lec dekompresyjny. W jednostce 4-cylin-

dorwej osiąga on moc 145 kW, w 6-cy-

lindrowej 235 lub 300 kW w wariancie 

Premium. 

Z ręki i procesora

Do wyboru są skrzynie biegów manual-

ne o 6 lub 9 przełożeniach oraz zautoma-

tyzowana PowerShift  3 z 6 lub 8 biegami. 

Sterowanie skrzynkami ręcznymi odbywa 

się za pośrednictwem krótkiego lewarka 

na tablicy rozdzielczej, połączonego z wła-

ściwym mechanizmem zmiany biegów za 

pomocą cięgieł. Skrzynie wyposażone są 

w pneumatyczne wspomaganie zmiany 

biegu. „Dziewiątka”, którą dostarcza fi rma 

ZF, wyposażona jest w bieg pełzający i pro-
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kierownicą. Ponadto kontroluje ona ha-

mulec wydechowy. 

Układ kierowniczy został zmoderni-

zowany. Jest teraz bardziej precyzyjny 

i w połączeniu z modyfi kacjami układu 

prowadzenia tylnej osi zwiększa komfort 

i bezpieczeństwo jazdy. 

Producent zapewnia, że nowe Atego jest 

bardziej oszczędne. Suma zmian skutkuje 

obniżeniem zużycia paliwa o 5%. Spadła 

również konsumpcja AdBlue, co jest głów-

nie wynikiem redukowania sporej porcji 

tlenków azotu przez układ EGR. Ponadto 

wydłużono okresy między przeglądami. 

Sięgają teraz maksymalnie 120 tys. km. 

Szeroka publiczność miała okazję po 

raz pierwszy zobaczyć Atego podczas tar-

gów w Birmingham na początku kwietnia. 

Pierwsze samochody zostaną dostarczone 

do klientów w lipcu. ▐

Michał Kij
Fot. Daimler

Wraz z nową ciężarówką 
debiutuje czterocylindrowy 
silnik OM 934. Zasila go 
szyna common rail, a spaliny 
pomaga oczyszczać EGR.

Oprogramowanie zautomatyzowanej skrzynki 
PowerShift 3 pozwala dopasować strategię zmiany 
biegów do warunków eksploatacji. Możliwe jest również 
manualne sterowanie biegami. W Niemczech PowerShift 3
należy do standardu. 

Atego dwukrotnie zdobyło tytuł „Truck of the Year” w 1999 i 2011 r. 
Jest najpopularniejszą ciężarówką Mercedesa po Actrosie. 

ponuje się ją przede wszystkim do ciężkich 

samochodów dla fi rm komunalnych lub 

dla drogownictwa. 

Gwiazdą jest jednak skrzynia Power-

Shift 3. Mercedes zdecydował, że na 

rynku niemieckim będzie należała do 

standardu. W wariancie podstawowym 

oferowana jest z trybami pracy „Econo-

my” i „Manual”. Na życzenie może być 

wyposażona w program „Power”, Of-

froad” lub „Fire Service” przeznaczony 

przede wszystkim dla pojazdów pożar-

niczych. Wszystkie warianty skrzyn-

ki mają funkcję „Eco Roll”, pozwala-

jącą pojazdowi swobodnie toczyć się 

w sprzyjających warunkach. Oprogra-

mowanie skrzyni można modyfikować 

już po zakupieniu pojazdu w autoryzo-

wanym serwisie. Podobnie jak w Scanii, 

do sterowania zautomatyzowaną skrzy-

nią i retarderem (jeśli jest zamontowa-

ny) służy jedna i ta sama dźwignia pod 

Pod koniec marca w Toruniu kluczyki do 5 no-
wych ciągników siodłowych MAN TGX 18.440 
z silnikami Euro 6 odebrał Robert Hoffmann, 
członek zarządu firmy Hoffmann Transport 
z Janikowa, specjalizującej się w transporcie 
sypkich produktów dla koncernów spożyw-
czych. Dostarczone firmie pojazdy to pierwsze 
MAN-y w jej flocie. Przewoźnik zamówił łącznie 
10 ciągników siodłowych TGX 18.440 4×2 BLS 
Euro 6, z który 5 dostarczono już w lutym. 

„Zdecydowaliśmy się na MAN-a głównie 
z dwóch powodów. Po pierwsze MAN stosuje 
w pojazdach Euro 6 sprawdzone już w prak-
tyce układy SCR i EGR. Nie ma mowy tutaj 
o jakiś niespodziankach czy testowaniu no-
wych rozwiązań. Po drugie – oferuje najniższą 
masę własną w klasie ciągników siodłowych. 
Dzięki temu mogliśmy zamówić największe, 
wygodne kabiny XLX , a także liczymy na niż-
sze zużycie paliwa – tym bardziej, że wszyst-
kie zamówione ciągniki występują w wersji 
Efficient Line. Nie idziemy na żadne kompro-
misy – tabor ma przynosić firmie dochód, 
a to gwarantuje nam MAN. Specjalizujemy się 
w transporcie sypkich produktów dla rozma-
itych koncernów spożywczych. Teraz możemy 
im z dumą powiedzieć, że nasza flota jest jesz-
cze bardziej przyjazna środowisku i liczyć na 
nowe zlecenia” – podkreśla Robert Hoffmann. ▐

Fot. MAN

Hoffmann Transport 
wybrał MAN-a

Pierwsze nowe pojazdy MAN, 
spełniające normę emisji spalin 
Euro 6, trafiły do Janikowa.
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Zasadniczym celem wprowadzonych 

zmian było zapewnienie większych 

korzyści ekonomicznych dla użyt-

kowników nowego pojazdu. W ten sposób 

Daimler Trucks chce utrzymać, a nawet 

wzmocnić pozycję japońskiego bestsellera.

Skojarzenia

W rozpoznaniu nowego Cantera nikt 

nie powinien mieć problemów. Przede 

wszystkim zniknął napis Mitsubishi (logo 

pozostawiono), bo zdaniem responden-

tów ta marka nie kojarzy się z ciężarów-

kami. Atrapa chłodnicy ma zarys V i jest 

bardziej masywna, co lepiej nawiązuje do 

większych samochodów użytkowych mar-

ki Fuso. Do praktycznych zmian należy 

3-częściowy zderzak, stosowany w miej-

Ulepszanie
Aktualna, ósma generacja Cantera ma najważniejsze zalety poprzedników i wiele ulepszeń, 
o których mogliśmy przekonać się podczas kilkudniowego testu.

Zabudowa kontenerowa Plandex zosta-
ła wykonana bardzo starannie. Prze-
myślana konstrukcja jest odpowiednio 
zabezpieczona przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, dzięki czemu może 
być wygodnie eksploatowana 
przez wiele lat z różnymi ładunkami.

Kabinę kierowcy może 
łatwo podnieść nawet jedna 
osoba, ale chcąc się ustrzec 
przed kłopotliwym żartem, 
mechanizm blokujący 
powinien być zabezpieczony 
zamkiem na klucz.

Środkowy fotel 
ma ażurowy zagłówek 
z miękkiej pianki, 
który tylko 
w nieznacznym stopniu 
przysłania okno w tylnej 
ścianie kabiny.

Fotel kierowcy Isringhausen 
standardowo jest wyposa-
żany w regulację podparcia 
odcinka lędźwiowego. 
Na życzenie klienta może 
być dostarczony w wersji 
z amortyzacją.

W nowym Canterze 
drzwi mają dodatkowe 
wzmocnienia, a w ramach 
opcji można zamówić 
poduszkę powietrzną tylko 
dla kierowcy lub po obu 
stronach kabiny.

www.truck-van.pl
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sce jednolitej belki. Wprowadzono ją, bo 

najczęstsze uszkodzenia dotyczą naroży, 

zwłaszcza z prawej strony, która jest mniej 

widoczna. Teraz oba skrajne elementy 

można łatwo wymienić, bez ponoszenia 

kosztów zakupu całego zderzaka. Podob-

nie jak w poprzedniej generacji Cantera 

w narożach są umieszczone lampy prze-

ciwmgielne, ale obecnie pod tym samym 

kloszem znajdują się również światła do 

jazdy dziennej włączane automatycznie.

Do testów otrzymaliśmy pojazd wypo-

sażony w kabinę „komfortową” o szeroko-

ści zewnętrznej 1995 mm. Ta wersja jest 

przyjęta za standard na rynku europej-

skim, ale na życzenie może być dostarczo-

na odmiana o szerokości 1695 mm. Wy-

godny dostęp do wnętrza zapewnia duży 

stopień wejściowy umieszczony na opty-

malnej wysokości, a także solidna poręcz 

na słupku A. Kierowca ma do dyspozycji 

płynną regulację kolumny kierownicy 

w płaszczyźnie pionowej i poziomej oraz 

szeroki zakres ustawienia fotela, co sprzy-

ja szybkiemu znalezieniu komfortowej 

pozycji. W zmodernizowanym Canterze 

znacznie łatwiej kontrolować podstawowe 

parametry pracy pojazdu, bo w głównym 

zestawie wskaźników umieszczono czytel-

ny ekran komputera podróżnego. Jest na 

nim wyświetlane np. chwilowe i średnie 

zużycie paliwa czy poziom oleju silniko-

wego. Na tablicy rozdzielczej pojawiły się 

nowe przyciski z przeznaczeniem do wy-

korzystania przez fi rmy zabudowujące. 

W ten sposób nie trzeba montować dodat-

kowych włączników, które źle komponują 

się z wnętrzem, są słabo widoczne albo 

trudno do nich sięgać.

Większy komfort

Do napędu testowego Cantera o dmc 

3,5 t i rozstawie osi 3850 mm zastosowano 

4-cylindrowy silnik rzędowy o pojemno-

ści 3 dm3. Nowoczesna jednostka o mocy 

150 KM łączy odpowiednią dynamikę 

z niskim zużyciem paliwa, dzięki czemu 

nawet w ruchu miejskim, do którego de 

facto jest przeznaczony ten samochód, 

z 70-litrowego zbiornika paliwo ubywa 

dość powoli. Turbosprężarka ze zmienną 

geometrią turbiny (VGT) zapewnia 

optymalną reakcję silnika na każde 

wciśnięcie pedału „gazu” i wysoki 

moment przy niskich obrotach sil-

nika. Nabywców nowego Cantera 

z pewnością ucieszy fakt wydłużenia

okresu międzyprzeglądowego z 30 

do 40 tys. km, co oczywiście wpły-

wa na koszty eksploatacji pojazdu. 

Z silnikiem skojarzono 5-stopnio-

wą skrzynię biegów obsługiwaną 

ręcznie. Mimo niewielkiego prze-

biegu, drążek pracuje bardzo lekko 

i nie sprawia najmniejszych proble-

mów przy zmianie przełożeń. Jego 

obudowa tylko nieznacznie wnika 

w przestrzeń kabiny, zapewniając 

odpowiednią ilość miejsca na nogi środ-

kowego pasażera.

Canter zawsze prowadził się bardzo 

przyjemnie, bo miękkie zawieszenie jest 

mile widziane na polskich drogach. Te-

raz jednak zyskał kolejną ważną zaletę 

– w odmianie 3,5 t wprowadzono nieza-

leżne zawieszenie przednich kół. W ten 

sposób wyraźnie poprawiła się stabilność 

toru jazdy i precyzja układu kierownicze-

go. Dynamicznej jeździe bez nadmiernych 

przechyłów nadwozia w zakrętach sprzyja-

ją skuteczne hamulce tarczowe montowa-

ne przy wszystkich kołach. Podobnie jak 

w poprzednim Canterze wspomaga je ha-

mulec wydechowy, ale tym razem z regulo-

waną intensywnością hamowania.

Szerokie możliwości

Pojazd testowy został wyposażony w za-

budowę kontenerową fi rmy Plandex. Ma 

ona ramę pośrednią wykonaną z profi li alu-

miniowych oraz ściany boczne w postaci 

stalowych profi li ocynkowanych. Poszycie 

zewnętrzne tworzy lakierowana blacha alu-

miniowa, od wewnątrz zamontowano pasy 

sklejki, które zwiększają sztywność kon-

strukcji, a jednocześnie chronią nadwozie 

przed uszkodzeniami. Opracowując zabudowę, 

nie zapomniano o zabezpieczeniu ładunku. 

W tym celu na obu ścianach bocznych znaj-

dują się listwy do mocowania drążka bloku-

jącego przewożony towar, a także uchwyty 

chowane w podłodze do zaczepienia pasów 

mocujących (po 5 na stronę). Górna część 

zabudowy została wykonana z półprzezro-

czystego laminatu, który zapewnia odpo-

wiednie doświetlenie wnętrza, po zmroku 

można się wspomóc centralną lampą. Na 

podłogę użyto wodoodpornej sklejki prze-

ciwpoślizgowej o grubości dostosowanej do 

ładowności pojazdu. Dostęp do wnętrza jest 

możliwy przez dwuskrzydłowe drzwi tyl-

ne otwierane o kąt 270° oraz drzwi boczne 

otwierane o kąt 180°. W obu przypadkach 

zastosowano blokady skrajnych pozycji i wy-

suwane drabinki wejściowe.

Tak skonfi gurowany Canter ma masę 

własną 2910 kg (z zabudową), co przy dmc 

3,5 t oznacza ładowność niecałe 600 kg. 

W ten sposób nadaje się on raczej do lek-

kiej dystrybucji, np. towarów spożywczych, 

takich jak pieczywo, makarony, chipsy czy 

przyprawy. Miękkie zawieszenie sprzyja 

również przewożeniu delikatnych ładun-

ków, np. sprzętu AGD/RTV czy wartościo-

wych mebli. Na dłuższych trasach warto 

zainwestować w przyczepę, bo dmc zestawu 

może wynosić w tym przypadku aż 7 t.

Canter to bardzo solidny samochód 

o ugruntowanej pozycji na rynku. Łatwo 

spotkać starsze generacje tego popularne-

go modelu, które nadal sprawują się bar-

dzo dobrze, a ich koszty eksploatacji nie 

zmuszają do wymiany fl oty. Poza tym do 

Cantera łatwo się przyzwyczaić, bo jest 

poręczny i zwrotny, co sprzyja sprawnemu 

pokonywaniu zatłoczonych miast. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Fuso Canter 3C15

Dmc (kg) .....................................................................3500
Masa własna pojazdu (kg) ..........................................2910
Liczba miejsc .................................................................... 3
Rozstaw osi (mm) .......................................................3850
Średn. zawrac. między ścianami (m) ...........................15,2
Typ silnika ............................................................. 4P10-T4
Liczba i układ cylindrów .....................................4, rzędowy
Pojemność (cm3) .........................................................2998
Moc. maks. (KM/kW/obr/min) .......................150/110/3500
Maks. moment obr. (Nm/obr/min) ........................370/1320
Skrzynia biegów..................................ręczna, 5-stopniowa
Przeglądy ............................... co 40 tys. km lub raz w roku
Gwarancja .........................................3 lata lub 100 tys. km 
  .................... oraz Certyfikat Gwarancyjny na dodatkowe 
  ........................ 50 tys. km (brak ograniczenia w 1. roku).

Oparcia foteli można łatwo złożyć, zyskując wygodny 
dostęp do przedmiotów schowanych za siedzeniami, 
np. podnośnika czy zestawu kluczy. Środkowy fotel 
może być też praktycznym stolikiem i ma wbudowany 
klips ułatwiający przechowywanie dokumentów.

Tablica rozdzielcza już wcześniej była 
bardzo ergonomiczna, ale teraz otrzymała 
kilka praktycznych ulepszeń, takich jak 
wyświetlacz komputera podróżnego czy 
dodatkowe przyciski do obsługi zabudowy.
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N ieduży silnik 2,0 BiTDI wydala mało 

spalin, co pozwala mu być w zgodzie 

z najnowszymi normami i zużywa 

niewiele paliwa. Wraz z nim Volkswagen 

oferuje sześciobiegową, ręczną skrzynkę ze 

wskaźnikiem, który podpowiada, jaki bieg 

jest w danym momencie najodpowiedniej-

szy, aby jechać ekonomicznie. Samochód 

ma na wyposażeniu układ „Start-Stop”, 

system odzyskiwania (rekuperacji) energii 

oraz most napędowy o „szybkim” przeło-

żeniu (3,692:1). W związku z powyższym 

nosi wizytówkę „Blue Motion Technolo-

gy”. Żadna kropla oleju napędowego nie 

może się zmarnować! W teorii wszystko 

działa jak szwajcarski zegarek. Problem 

w tym, że kierowcy i warunki drogowe 

bardziej przypominają chiński budzik, 

któremu kończy się bateria. 

Do roboty, do roboty

Craft er jest produkowany od 2006 r.

jako „bliźniak” Mercedesa Sprintera w za-

modeli marki. Stylizacja Volkswagenów 

zrobiła niedawno zwrot ku nacechowanej 

energią prostocie. 

Wewnątrz ledwie widoczne korekty 

sprawiły, że tablica rozdzielcza jest nie-

co bardziej przyjazna kierowcy, bardziej 

czytelna. Firma skorygowała również listę 

wyposażenia pojazdu. Niebieski egzem-

plarz na zdjęciach jest w odmianie „Work 

Edition” i został wyjątkowo hojnie obda-

rowany. Ma na pokładzie klimatyzację, 

ogrzewanie foteli, wielofunkcyjny panel 

z radiem, odtwarzaczem DVD i nawiga-

cją, czujniki parkowania z przodu i z tyłu 

oraz kamerę cofania. Ekran kamery jest 

umocowany na składanym wysięgniku na 

szczycie deski rozdzielczej. Można go zło-

żyć, aby nie zakłócał widoczności podczas 

jazdy do przodu. Konkurenci instalują ta-

kie ekrany w okolicy środkowego lusterka 

wstecznego. Trudno ocenić, które rozwią-

zanie jest lepsze. 

Zamiast pojedynczego fotela zamonto-

wano po prawej stronie podwójną kanapę 

Dubeltowo
Gdzie są granice „downsizingu” silników? 
Dwulitrowy diesel z dwoma turbosprężarkami 
w trzyipółtonowym Crafterze pokazuje, 
że mały może więcej.

Volkswagen Crafter 35 L3H2

Dmc (kg) .....................................................................3490
Masa własna (kg) ........................................................2414
Ładowność (kg) ..........................................................1240
Objętość ładowni (m3) ..................................................... 14
Długość ładowni (mm) ................................................4300
Maks. szer. ładowni/między nadkolami (mm) ....1780/1350
Maksymalna wysokość ładowni (mm) ........................1940
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) ...............670
Wymiary drzwi w świetle: szer. × wys. (mm)
 Tylnych .......................................................... 1565×1840
 Bocznych ....................................................... 1300×1820
Rozstaw osi (mm) .......................................................4325
Długość/szerokość/wysokość (mm) .........6940/1993/2705
Średnica zawracania (m) .............................................15,6
Liczba miejsc .................................................................... 3
Silnik ....................................................................2,0 BiTDI
Liczba cylindrów ............................................................... 4
Pojemność (cm3) .........................................................1968
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ..............162/120/3600
Maks. mom. obrotowy (Nm/obr/min)....................400/1800
Skrzynia biegów................................................................ 6
Prędkość maksymalna* (km/h) .....................................160
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) ................................ 7,7
Gwarancja .................................................................. 2 lata
Przeglądy .......................................................co 20 tys. km

* według danych producenta

kładach w Ludwigsfelde 

i Düsseldorfi e. W 2011 r.

przeszedł drobną mo-

dernizację, którą najle-

piej widać na przedzie. 

Dostawczy Volkswagen 

otrzymał szeroką obudowę 

wlotu powietrza, połączo-

ną wizualnie ze światłami. 

Upodobnił się w ten spo-

sób do aktualnego wówczas 

Golfa i innych osobowych 
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dla pasażerów. Pod jej siedziskiem znajdu-

je się obszerny, podzielony na dwie części 

schowek. W oparciu środkowego miejsca 

jest rozkładany stoliczek z dwoma otwora-

mi na kubki. Charakterystyczna dla Cra-

ft era i Sprintera jest szufl adka z zapalnicz-

ką, popielniczką i składanym uchwytem na 

picie, ulokowana nisko, pośrodku deski. 

Bardzo poręczna. 

Volkswagen nie skorzystał z okazji i przy 

modernizacji modelu nie zmienił tapicer-

ki. Nadal są we wnętrzu ciemno- i jasno-

popielate, twarde tworzywa. Pewnie mści 

się związek z Mercedesem, który w samo-

chodach użytkowych nie przywiązywał 

w ostatnich latach wagi do jakości wystro-

ju kabin. 

Pakamera

Ładownia o objętości 14 m3 nie ma tak 

korzystnego, pudełkowatego kształtu jak 

np. w Transicie czy Ducato. Na jej obronę 

można powiedzieć, że dzięki zwężającej 

się ku górze formie ma korzystny wpływ 

na współczynnik oporu powietrza, co ma 

znaczenie głównie w jeździe autostrado-

wej. Ponadto trudno odmówić takiej syl-

wetce urody. 

Z racji tylnego napędu podłoga jest 

stosunkowo wysoko, ale za to nadkola 

nie wystają daleko ku górze. Jako „Work 

Edition” Craft er dostał pożyteczny pakiet 

opcji. Są wśród nich estetyczne i napraw-

dę praktyczne płyty ze sklejki, osłaniające 

ściany boczne. Przydałby się system mo-

cowania ładunku z listwami do przycze-

pienia pasów. W jego roli występują oka 

w podłodze, która pokryta jest twar-

dą płytą z wylewką antypoślizgową. Na 

ściance działowej, na zagłębieniu znaj-

dującym się w miejscu okna oraz nisko, 

na ¼ wysokości od podłogi naklejono 

miękkie paski, pełniące funkcję ochron-

ną. Wykończenie jest staranne, ale przy 

niepełnej ładowni ciężko będzie utrzy-

mać porządek. Miejsc kotwiczenia lin czy 

pasów nie jest zbyt dużo. 

Masz, ale nie używaj

Craft er prowadzi się lekko. Skrzynia 

jest precyzyjna, a układ kierowniczy dość 

czuły. To pomocne przy manewrowaniu, 

które jest całkiem przyjemne, mimo roz-

miarów samochodu. Kąt skrętu kół jest 

duży, a czujniki i kamera cofania są bardzo 

pomocne. Przy pokonywaniu ciasnych za-

krętów należy pamiętać o długim rozsta-

wie osi. Craft er „zachodzi”. 

Samochód jest… Chciałem napisać „dy-

namiczny”, ale przecież nie o to chodzi. 

Dwie, zamontowane szeregowo turbosprę-

żarki zapewniają silnikowi moc 162 KM.

Aby go zasilać, konstruktorzy wykorzy-

stali szynę common rail, która pozwala 

precyzyjnie kontrolować wtrysk, a co za 

tym idzie proces spalania. Z korzyścią dla 

niskiego zużycia paliwa, ale również wy-

sokich osiągów. Duży moment obrotowy: 

400 Nm przy 1800 obr/min nakłania do 

głębokiego wciskania pedału gazu. Craft er 

naprawdę „chce jechać”. Lecz jeśli popu-

ścić wodze fantazji, cała wykoncypowana 

w pocie czoła w Wolfsburgu koncepcja 

„ekonomicznego układu napędowego” 

bierze w łeb. Przy prędkościach autostra-

dowych również nie ma co liczyć na ulgę. 

Silnik „pali jak stary”. 

Craft er ma duży potencjał, aby oszczę-

dzać. Trzeba jednak umieć, a przede wszyst-

kim chcieć z niego skorzystać. Wykazać się 

zrozumieniem dla stylu jazdy, które różni 

się od przyzwyczajeń większości kierow-

ców. Na początek należy pilnie obserwować 

wskazówki „podpowiadacza” zmiany biegu, 

a potem uważać, aby nie dawać zatrudnie-

nia turbinom. Tylko tym sposobem kierow-

cy powinno się udać osiągnąć deklarowane 

przez producenta średnie zużycie paliwa 

w granicach 8 l/100 km. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K. Dziewicka

Dwie czerwone literki w napisie TDI 
wskazują na obecność dwóch turbosprężarek.

Dostęp do skrzynek pod podwójną 
kanapą nie jest najłatwiejszy, ale można 
do nich sporo zmieścić.

Sklejka na ścianach i płyta na podłodze to 
bardzo pożyteczne wyposażenie. Brakuje tylko 
ściennych listew do mocowania ładunku. 

Znajome wnętrze – praktyczne, 
ale trochę bezduszne. 
Ergonomia bez zarzutu.
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Czwarty do kompletuCzwarty do kompletu
Na targach pojazdów użytkowych Birmingham CV Show 2013 Ford pokazał swój najmniejszy 
model z gamy pojazd użytkowych. Ford Transit Courier trafi do sprzedaży wiosną 2014 roku.

użytkowanie pojazdu zarówno dla celów 

służbowych, jak i prywatnych.

Ford Transit Courier dostępny będzie 

z silnikami wysokoprężnymi i benzynowy-

mi, które mają wyróżniać się niskim spala-

niem, oraz ze standardowo montowanym 

układem Auto-Start-Stop. Nabywcy mogą 

wybrać wysokoprężny silnik Duratorq TDCi 

o pojemności 1,5 i mocy 75 KM lub 1,6 litra 

i mocy 95 KM oraz 100-konną litrową jed-

nostkę benzynową EcoBoost, wyróżnioną 

tytułem „International Engine of the Year”.

W konsoli środkowej znajduje się duży 

schowek, gdzie zmieszczą się dokumenty 

formatu A4 lub mały laptop. Do dyspo-

zycji jest również półka pod sufi tem oraz 

szufl ada pod fotelem kierowcy. 

Ford Transit Courier będzie wyposażo-

ny w aktywowany głosem samochodowy 

system komunikacji Ford SYNC z funkcją 

wzywania pomocy (Emergency Assistan-

ce), system Ford SYNC AppLink, kame-

rę cofania, wlew paliwa Ford Easy Fuel, 

ogranicznik prędkości oraz, w standardzie, 

elektroniczny układ stabilizacji toru jaz-

dy (ESC), a także wyjątkowo bogaty w tej 

klasie zestaw systemów bezpieczeństwa, 

obejmujący boczne, kurtynowe i kolanowe 

poduszki powietrzne oraz system przypo-

minający o zapięciu pasów bezpieczeństwa 

dla drugiego rzędu foteli w wersji Kombi.

Transit Courier to już czwarty model 

użytkowego Forda, po Transicie Connect, 

Custom i największym modelu z tej rodzi-

ny. W Birmingham zadebiutował również 

Transit Custom w wersji z podwyższonym 

dachem. Zmodernizowany został także 

Connect i największy Transit. Na począt-

ku 2014 roku wszystkie nowe modele będą 

w sprzedaży. W związku z taką ofensywą, 

Ford przewiduje, że do 2016 r. będzie sprze-

dawał 400 tys. pojazdów z tej gamy rocznie, 

czyli o ponad 50% więcej niż obecnie. ▐

Fot. Ford

Nadwozie Transita Courier zbudowa-

ne zostało no platformie segmentu B.

Pojazd ma 4,16 m długości i zapew-

nia 2,3 m3 przestrzeni ładunkowej z pełną 

przegrodą. Maksymalna ładowność wyno-

si 660 kg.

W ładowni można przewozić ładunki 

o długości 1,62 m. Mieści się również stan-

dardowa europaleta. Dostęp do ładunku 

ułatwiają przesuwane drzwi boczne. Na 

życzenie Courier może być wyposażony 

w składaną przegrodę siatkową oraz skła-

dany fotel pasażera, co umożliwia trans-

port przedmiotów o długości do 2,59 m. 

Sześciopunktowy system mocowania ła-

dunku obejmuje cztery punkty ścienne, 

które nie blokują podłogi. W opcji dostęp-

ny jest również diodowy układ oświetlenia 

przedziału ładunkowego.

Odmiany Kombi oferują dzielone 

i składane oparcia tylnych foteli (60/40), co 

zwiększa funkcjonalność oraz umożliwia 

Wymiary ładowni dostosowano 
do przewozu standardowych europalet.

Kabina Couriera może posłużyć jako mobilne biuro. W konsoli środkowej znajduje się 
spory schowek, gdzie zmieszczą się dokumenty formatu A4 lub mały laptop.
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Wszystko się liczy.
REWOLUCYJNIE NISKIE ZUŻYCIE PALIWA.

Nowa Scania Streamline jest nawet o 8% bardziej oszczędna niż poprzedni

model, będący wciąż liderem w ekonomice paliwowej. To wielkie osiągnięcie.

Scania wysoko podniosła poprzeczkę konkurencji. Korzyść dla Ciebie

to przede wszystkim niski całkowity koszt eksploatacji.

8%
Nowa Scania Streamline
zużywa do 8% mniej
paliwa. Jest to możliwe
dzięki udoskonalonym
głównym komponentom.
Każdy element ma swój
udział w oszczędnościach.

Skrzynie biegów
o niższych oporach
wewnętrznych

Silniki drugiej generacji
Scania Euro 6.

Nowe naroża kabiny
i udoskonalona osłona
przeciwsłoneczna.

Scania Opticruise
z nowym trybem
pracy Economy.

Zwiększ swoją wydajność, obniżając zużycie paliwa nawet o 8%. Poprawiaj dyspozycyjność

korzystając ze zdalnej diagnostyki pojazdu. Wykorzystaj moc silników Euro 6 drugiej generacji.

Przekonaj się sam, jaka aerodynamiczna jest nowa kabina.

Niech podróż trwa. Zajrzyj na stronę www.scania.com/streamline

Scania. Stworzona by przewodzić.


