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Napędzaj swój zysk, 
pozwalając nam chronić Cię 
przed oszustwami.

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 
indywidualnych 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. 

Jesteśmy świadomi potencjalnych zagrożeń związanych z międzynarodową konsumpcją paliw 
i dlatego staramy się ograniczyć wszelkie ryzyko, na które możesz być narażony. Nasz oddany 
zespół ds. przeciwdziałania oszustwom analizuje, kontroluje i śledzi wszelkie niepokojące działania 
związane z aktywnością na Twoim koncie. Za pomocą naszego unikalnego systemu bezpieczeństwa, 
możesz ograniczyć zakupy paliwa w zależności od lokalizacji i ilości, jak również natychmiast 
zablokować karty w trybie online, by mieć pewność, że płacisz za swoje - i tylko swoje - paliwo.

IDS. A division of Kuwait Petroleum Group IDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDIDSSSSSSSSSSSSS. The fastest route to smart fuelling.
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Stabilizacja?
Zbliżamy się do półmetka tego roku. Przyszedł więc czas na podsumowania. Jednak zamiast 

zaglądać do statystyk sprzedaży i starać się wyczuć koniunkturę, może lepiej zobaczyć, 

co mówią na temat swojej działalności przewoźnicy. Interesujące badanie przeprowadziła giełda 

transportowa Trans.eu. Wyniki opublikowała w opracowaniu „Kondycja polskiego rynku 

transportowego w 2013 r.”. Wprawdzie dotyczą one pierwszego kwartału tego roku, ale dają pewien 

obraz branży. W badaniu wzięło udział 800 przedsiębiorców z sześciu krajów: Polski, Ukrainy, 

Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy. Wynika z niego, że 38% fi rm transportowych w Polsce, porównując 

ten rok do poprzedniego, nie odczuwa żadnej zmiany w liczbie zleceń. Podobnie wypadły Niemcy 

– 41% i Litwa – 45%. Wyraźny wzrost liczby zleceń deklaruje 30% polskich fi rm i prawie tyle samo 

spadek. Zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na swoje usługi odczuwają za to Czesi – 47% 

i Słowacy – 46%.

Niestety aż 46% przewoźników narzeka na coraz bardziej przeciągające się płatności. Średnio na 

otrzymanie należności trzeba u nas czekać po terminie od 31 do 60 dni. Najpewniej to jest właśnie 

głównym powodem powściągliwości w zakupach. 38% przewoźników zmniejszyło w tym roku 

wydatki na inwestycje w porównaniu z rokiem ubiegłym, 32% natomiast zwiększyło. Średni poziom 

inwestycji w fi rmach 

transportowych wynosi 

50 tys. euro. Nasi południowi sąsiedzi 

wykazują podobną ostrożność. 

Natomiast pozostali raczej nie 

odczuwają większych zmian.

Idąc tym tropem można się pokusić 

o pytanie, jaka jest kondycja fi nansowa 

przedsiębiorstw? Otóż w sumie 

nie najgorsza. 44% nie odczuło w tym 

roku ani pogorszenia, ani polepszenia 

pod tym względem. 24% naszych 

transportowców deklaruje, że w tym 

roku stoją lepiej, a 32% że ma 

gorszą kondycję. Na tle pozostałych 

5 krajów wypadamy dobrze. 

35% Niemców odczuło polepszenie 

w sferze fi nansów. Większość 

Ukraińców, Litwinów 

i Czechów nie widzi różnicy. Wyraźne 

osłabienie zgłasza 46% Słowaków.

Przewoźnikom doskwierają niskie ceny 

za usługi i wysokie koszty działalności. Szansę na rozwój upatrują w omijaniu pośredników 

i inwestowaniu w nowy tabor. Opóźniające się płatności to problem większości przedsiębiorców, 

od dawna nękający branżę. Nie widać żadnych symptomów pogarszającej się koniunktury. 

Generalnie wszystko w normie. ▐
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Cezary Oliszewski 
właściciel firmy Apport

Andrzej Grodzki 
właściciel firmy Apport

„DAF-y zawsze odznaczały się ekonomicznością, a wersje ATe zużywają 
średnio o 1,5 do 2 litrów mniej niż poprzednie i tak już bardzo dobre wersje. 
W czasach kryzysu każda złotówka się liczy”.

DAF-y ATe przynoszą wymierne oszczędności paliwa 
w firmie Apport

WWW.DAFTRUCKS.PL



Nową gamę Euro 6 łatwo rozpoznać 

po zmodyfi kowanym logo. Zmia-

nie uległ także zderzak oraz atrapa 

chłodnicy. Teraz ma ona większe otwory 

i zapewnia lepsze chłodzenie w różnych 

warunkach eksploatacji, a zoptymalizowa-

ne pod względem aerodynamicznym słup-

ki A oraz defl ektory ograniczają zużycie 

paliwa. Do tego całkowicie odsłonięto wy-

cieraczki, co nie tylko optycznie zwiększa 

powierzchnię szyby, ale także zapobiega 

przywieraniu lodu i śniegu. 

Dopracowana 
technologia

W porównaniu do Euro 5, nowa norma 

wymaga redukcji cząstek NOx o 80%, czyli 

z 2 do 0,4 g/kWh. Inżynierom MAN udało 

się to osiągnąć dzięki połączeniu regulo-

wanej recyrkulacji schłodzonych spalin 

z katalizatorem SCR do ich oczyszczania. 

Podział zadań między systemy EGR i SCR 

to optymalne rozwiązanie, zarówno pod 

względem osiągów, jak i odpowiednio ni-

skiego zużycia paliwa oraz płynu AdBlue. 

Innym wymogiem Euro 6 jest zmniejsze-

nie o 66% masy emitowanych cząstek sta-

łych. W tym celu zastosowano katalizator 

SCR z zamkniętym fi ltrem cząstek stałych. 

Razem z odpowiednimi czujnikami two-

rzą one kompaktowy system SCRT, który 

mieści się w tłumiku układu wydechowe-

go i pozwala na obniżenie masy cząstek aż 

o 90% w porównaniu do wartości narzuco-

nych przez normę Euro 5.

W pojazdach serii TGS i TGX spełniają-

cych wymagania Euro 6, tłumik końcowy 

znajduje się po prawej stronie podwozia. 

Żaden z komponentów rozbudowanego 

systemu nie wystaje ponad górną kra-

wędź ramy, ułatwiając montaż różnych 

zabudów. Pojedynczy, ogrzewany zbiornik 

AdBlue został umieszczony z lewej strony 

pojazdu. Jego pojemność jest tak dobrana, 

aby niebieskiego medium wystarczyło na 

podwójny zapas oleju napędowego. Dzię-

ki nowemu rozmieszczeniu niezbędnych 

komponentów, wolna przestrzeń prze-

znaczona do zamocowania zbiorników na 

paliwo jest taka sama, jak w samochodach 

Euro 5.

W pojazdach serii TGL i TGM pod-

porządkowanych normie Euro 6, system 

W gotowości
Norma Euro 6 zacznie obowiązywać dopiero od przyszłego roku, ale samochody 
ciężarowe MAN już teraz spełniają zaostrzone wymagania. 

www.truck-van.pl
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SCR pojawił się po raz pierwszy, uzupeł-

niając EGR. Jako bazę wykorzystano sil-

niki Euro 5/EEV. Tak samo, jak w przy-

padku TGS i TGX, kompaktowy zespół 

obejmujący katalizator utleniający, katali-

zator SCR i fi ltr cząstek stałych znalazł się 

w tłumiku końcowym po prawej stronie 

podwozia. Funkcję oczyszczania spalin 

pełnią monitorowane elektronicznie ce-

ramiczne wkłady fi ltracyjne o dużej po-

wierzchni.

Pod kontrolą

Elektroniczne systemy wspomagania 

MAN pomagają kierowcy w sytuacjach, 

które według statystyk są najczęstszymi 

przyczynami wypadków. Oprócz dotych-

czasowych rozwiązań, w nowych pojaz-

dach serii TGL i TGM jest oferowany 

asystent pasa ruchu (LGS – lane guard 

system), który ostrzega kierowcę, gdy 

w niezamierzony sposób zjedzie ze swoje-

go toru jazdy. Ponadto wszystkie pojazdy 

drogowe serii TGL i TGM w wersji Euro 6 

wyposażone będą w system ESP. Obecnie 

jest on montowany seryjnie w TGS i TGX 

w konfi guracji osi 4×2, 6×2 i 6×4.

Od lipca 2013 r. w nowych pojazdach 

MAN TG będzie dostępny system wspo-

magający awaryjne hamowanie (EBA 

– emergency brake assist). Pozwala on 

uniknąć ciężkich wypadków spowodowa-

nych najechaniem na tył poprzedzającego 

pojazdu lub złagodzić ich skutki. System 

samodzielnie inicjuje hamowanie awa-

ryjne, jeśli kierowca nie zareaguje na jego 

ostrzeżenia.

MAN to nie tylko pojazdy, ale także 

szeroka gama usług MAN Solutions. Obej-

muje ona rozwiązania takie jak MAN Ser-

vice, MAN Support, MAN Rental i MAN 

Finance, dopasowane do indywidualnych 

potrzeb każdego klienta. Korzystając 

z nich, łatwiej osiągnąć optymalizację 

kosztów oraz wysoką elastyczność i nieza-

wodność eksploatowanej fl oty, jednocze-

śnie przy możliwości całkowitego skupie-

nia się na prowadzonej działalności.

Wiele korzyści oferuje też MAN Tele-

Matics, czyli rozwiązanie wspierające ste-

Znakomicie przemyślane otoczenie kierowcy w pojazdach 
serii TG zapewnia wygodny i intuicyjny dostęp do 
wszystkich przyrządów. Duża, wielofunkcyjna kierownica 
pewnie leży w dłoniach i pozwala na komfortową obsługę 
radioodtwarzacza, telefonu i tempomatu.

W takim fotelu nawet najdłuższe trasy nie będą męczące. 
Szeroki zakres regulacji, odpowiednio wyprofilowane oparcie 

ze zintegrowanym, miękkim zagłówkiem i dwa podłokietniki 
pozwalają na jazdę w bardzo komfortowych warunkach.

R O Z S Z E R Z O N A
G W A R A N C J A

NISSAN
*   Wskazane wyposażenie jest wyposażeniem dodatkowym. Cena brutto wynosi 102 090 zł i odnosi się do wersji Navara Double Cab 

2.5 Diesel XE (144 KM). Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie 
stanowią oferty zawarcia umowy. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 8,4-9,5 l/100 km, emisja CO

2
: 222-250 g/km. Rozszerzona Gwarancja 

oznacza ubezpieczenie pojazdu, które można dodatkowo zakupić, dające łącznie z okresem standardowej gwarancji maksymalnie 5-letnią ochronę 
pojazdu. Oferta jest ważna od dnia 01.06.2013 r. do odwołania.

Imię:  NISSAN NAVARA

Motto: Wszechstronny i wytrzymały!

Mocne strony*:  

 

Oczekiwania finansowe:  OD 83 000 ZŁ + VAT

Kontakt: www.nissan.pl

ODPOWIEDNI KANDYDAT DO PRACY
Taki pracownik zawsze przewyższa Twoje oczekiwania i trzyma się obranej drogi we wszystkich 

okolicznościach. Jego pewny siebie i elegancki wygląd zapewnia mu uznanie. A na dodatek, żaden 

szef nie oprze się jego kwalifikacjom. Nissan z dumą przedstawia idealnego kandydata w świetnej 

ofercie. Potrzebujesz jednego czy więcej? 

Nissan. Twoi nowi najlepsi pracownicy.

EDYCJA
DLA

BIZNESU

C U R R I C U L U M  V I TA E
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rowanie fl otą, zarządzanie parkiem pojaz-

dów i logistykę. W najnowszym wydaniu 

został uzupełniony o bezpłatną aplikację 

na iPhone’a i iPada, która zapewnia przed-

siębiorstwu transportowemu szybki do-

stęp do wszystkich istotnych danych. 

Wrażenia

Podczas monachijskich testów, w któ-

rych wzięło udział aż 60 nowych pojaz-

dów serii TGL, TGM, TGS i TGX, mie-

liśmy okazję wypróbować MAN-a TGX 

18.440 4×2 w wersji Effi  cientLine. Kom-

pletacja ukierunkowana na jak najniższe 

koszty eksploatacji zapewnia bardzo ni-

skie zużycie paliwa – w porównaniu do 

standardowego modelu mniejsze nawet 

o 3 l/100 km. Pakiet Effi  cientLine, dzięki 

któremu można uzyskać takie oszczęd-

ności, jest dostępny również w innych 

TGX oraz serii TGS. Testowy egzemplarz 

był wyposażony w jednostkę D2676, za-

pewniającą moc 440 KM i maksymal-

ny moment 2100 Nm rozwijany już od 

930 obr/min. W układzie przeniesienia 

napędu na tylną oś zastosowano zautoma-

tyzowaną, 12-stopniową skrzynię biegów 

MAN TipMatic. Po włączeniu montowa-

nego standardowo hamulca silnikowego 

EVB, przekładnia samoczynnie wybiera 

optymalny bieg w celu osiągnięcia odpo-

wiedniej mocy hamowania. Redukuje to 

zużycie hamulców zasadniczych i chroni 

zespół napędowy przed uszkodzeniami. 

Przy efektywnym wytracaniu prędkości 

ważną rolę odgrywa również retarder. 

Załącza się go dźwignią, ale ma ona poje-

dynczy skok – kolejne stopnie intensyw-

ności hamowania są wyświetlane na tabli-

cy rozdzielczej (od 1 do 6). Dezaktywacja 

retardera z dowolnego poziomu następuje 

po naciśnięciu przycisku zamontowanego 

na końcu dźwigienki.

Tak skonfigurowany układ napędowy 

nie pozostawia nic do życzenia. W pełni 

obciążony zestaw łatwo nabiera prędko-

ści i żywo reaguje na każde wciśnięcie 

pedału przyspieszenia. Biegi są zmienia-

ne płynnie i bez większych szarpnięć na-

wet przy bardziej dynamicznej jeździe. 

Początkujący kierowcy z pewnością do-

Modernizując całą gamę pojazdów, nie zapom-
niano o modelach TGL i TGM wyposażonych 
w kabiny brygadowe. Teraz mają one 
jeszcze bogatsze wyposażenie oraz wygląd 
charakterystyczny dla samochodów Euro 6.

Szeroko otwierane drzwi i duże stopnie 
wejściowe ułatwiają częste wchodzenie 
i wychodzenie z kabiny. Najłatwiej to docenić 
w transporcie dystrybucyjnym, z wieloma 
punktami częściowego rozładunku towaru.

Pakiet EfficientLine dostępny w pojazdach serii 
TGX i TGS obejmuje szereg rozwiązań mających 
na celu dalsze ograniczenie zużycia paliwa 
i emisji CO2 w porównaniu do egzemplarzy 
w standardowej kompletacji.

Odporny na uszkodzenia stalowy zderzak składa 
się z trzech części, umożliwiając łatwe ograniczenie 
kosztów ewentualnej naprawy. Tablica rejestracyjna 
zasłania przedni zaczep holowniczy, zabezpieczając 
go przed zanieczyszczeniami.

„Postanowiliśmy zmienić formułę naszych 
działań, tak aby każde spotkanie miało indywi-
dualny charakter, a handlowiec mógł poświę-
cić klientowi maksimum uwagi” – mówi Ber-
nard Wieruszewski, dyrektor sprzedaży MAN 
Truck & Bus Polska.

Nowe ciągniki siodłowe MAN z silnikami 
Euro 6 będą odwiedzać firmy transportowe do 
końca czerwca 2013 r. Podczas takich wizyt 
przedstawiciele handlowi prezentują najbar-
dziej istotne cechy produktu za pomocą mo-
bilnej aplikacji wykorzystującej technologię 
augmented reality (czyli rzeczywistość roz-
szerzona – system łączący świat rzeczywisty 
z przygotowanym komputerowo). Przewod-
nikiem po interaktywnej prezentacji jest Woj-
ciech Mann, który w sposób humorystyczny 
komentuje najistotniejsze zmiany, jakie zaszły 
w nowej gamie pojazdów. Za pomocą tabletu 
ze specjalnie przygotowaną aplikacją z mo-
delami 3D w bardzo nowatorski sposób pre-
zentowane są elementy pojazdu, które nie są 
widoczne „gołym okiem”. W ten sposób moż-
na dokładnie obejrzeć silnik, prześwietlić ramę 
pojazdu i tłumik.

MAN bez tajemnic
Od 15 kwietnia MAN Truck & Bus 
Polska prezentuje gamę swoich 
nowych pojazdów, serię 
TG Euro 6, w sposób wyjątkowy.

„Wprowadzenie na rynek nowych pojazdów 
to dla każdej firmy wielkie wydarzenie. MAN 
Truck & Bus Polska jak zawsze w takich mo-
mentach chce, aby było ono wyjątkowe i na 
długo pozostało w pamięci wszystkich. Tym 
razem przedstawiamy nowy pojazd przy wy-
korzystaniu najnowocześniejszych narzędzi 
komunikacyjnych. Chcemy pokazać naszym 
klientem, że nie tylko nasz produkt jest inno-
wacyjny i nowoczesny, ale również cała nasza 
firma i jej filozofia działania” – powiedział Piotr 
Stański, prezes zarządu MAN Truck & Bus 
Polska.

Na stronie www.mojnowyman.pl na bieżąco 
można śledzić mapę wszystkich spotkań oraz 
posłuchać komentarza Wojciecha Manna. ▐

Fot. KD
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cenią system wspomagający ruszanie na 

wzniesieniu. Gdy jest aktywny, pojazd 

nie stacza się, umożliwiając swobodne 

przestawienie nogi z pedału hamulca na 

pedał „gazu”. Trzeba jednak pamiętać, że 

system nie działa przy ruszaniu z hamul-

ca ręcznego.

Innym samochodem testowym był 

MAN TGL 12.250 4×2. W tym przypad-

ku jako źródło napędu wybrano jednost-

kę D0836 common rail o mocy 250 KM 

i maksymalnym momencie 1000 Nm 

w zakresie od 1200 do 1750 obr/min. Po-

dobnie, jak w TGX, zastosowano w nim 

zautomatyzowaną skrzynię MAN TipMa-

tic. Pojazd o rozstawie osi 4500 mm został 

wyposażony w kabinę dzienną i dwutem-

peraturową zabudowę chłodniczą. Mimo 

dużej wysokości nadwozia prowadzi się on 

bardzo pewnie, pozwalając na sprawną ob-

sługę dystrybucyjnych szlaków. To zasługa 

odpowiednio zestrojonego zawieszenia, 

z resorami piórowym z przodu i miechami 

pneumatycznymi przy tylnej osi. Wysokie 

osiągi ułatwiają wyprzedzanie i pokony-

wanie długich wzniesień.

W gamie zaprezentowanych pojazdów 

nie mogło zabraknąć modelu TGM. Jed-

nym z kilku przygotowanych egzemplarzy 

była wywrotka zamontowana na podwoziu 

18.290 o rozstawie osi 3575 mm i konfi gu-

racji układu napędowego 4×2. Taki pojazd 

znakomicie nadaje się do obsługi placu 

budowy, zaopatrując go w niezbędne ma-

teriały, np. kostkę brukową, prefabrykaty 

betonowe, konstrukcje stalowe itp. Kom-

paktowa budowa i niewielki promień skrętu 

pozwalają na wjazd w miejsca niedostępne 

dla większych ciężarówek. Silnik o mocy 

290 KM w 18-tonowej wywrotce jest w zu-

pełności wystarczający, nawet jeśli trzeba 

poruszać się z pełnym obciążeniem po nie-

utwardzonym, pagórkowatym terenie.

Dzięki wprowadzonym zmianom, MAN 

z pewnością umocni swoją pozycję we 

wszystkich segmentach rynku samocho-

dów ciężarowych. Mimo wprowadzenia 

rozbudowanego systemu oczyszczania 

spalin podporządkowanego wytycznym 

normy Euro 6, nowe pojazdy nadal za-

pewniają wysokie osiągi i niskie zużycie 

paliwa. Atrakcyjny wygląd, łatwość mon-

tażu różnych zabudów czy ergonomiczne, 

przemyślane wnętrza kabin to kolejne ar-

gumenty przemawiające na korzyść zmo-

dernizowanej serii TG. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, MAN

System wspomagający ruszanie na wznie-
sieniu przytrzymuje pojazd po zdjęciu nogi 
z pedału hamulca, pozwalając na łatwą 
kontynuację jazdy nawet przy stromym 
podjeździe i pełnym obciążeniu.

W skutek zastosowania systemu oczyszczania spalin dla spełnie-
nia normy Euro 6, pojazdy TGL i TGM z silnikami 4-cylindrowymi 
są cięższe o ok. 100 kg, a wyposażone w jednostki 6-cylindrowe 
o ok. 150 kg. Nie zmienia to faktu, że nadal należą do najlżejszych 
w swojej klasie, a tym samym oferują dużą ładowność.

R O Z S Z E R Z O N A
G W A R A N C J A

NISSAN*   Podana cena dotyczy 4-drzwiowej wersji NV200 VAN 1.6 Visia, cena brutto: od 58 966 zł. Leasing od 102% to przykładowa wysokość opłat 
leasingowych dla przedsiębiorstw. Szczegółowe warunki leasingu oferowanego przez RCI Leasing Polska sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych 
Dealerów Nissana. 3-letnia gwarancja obowiązuje do przebiegu 100 000 km. Zdjęcia są jedynie ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej rekla-
mie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 5,2-7,4 l/100 km, emisja CO

2
: 

137-174 g/km. Rozszerzona Gwarancja oznacza ubezpieczenie pojazdu, które można dodatkowo zakupić, dające łącznie z okresem standardowej 
gwarancji maksymalnie 5-letnią ochronę pojazdu. Oferta jest ważna od dnia 01.06.2013 r. do odwołania.

Imię:  NISSAN NV200 VAN

Motto: Nigdy się nie poddaję!

Mocne strony:
3 

przestrzeni ładunkowej

Oczekiwania finansowe:  OD 732 ZŁ/MIESIĄC 

 + VAT W LEASINGU 102%*

Kontakt: www.nissan.pl

C U R R I C U L U M  V I TA E

DOSTĘPNY W

LEASINGU

102%

ODPOWIEDNI KANDYDAT DO PRACY
Mamy dla niego wiele zadań, które wypełnia z prędkością błyskawicy. Po prostu nie może przestać 

pracować. A nawet pracując potrafi być wygodny i relaksujący. A na dodatek, żaden szef nie oprze się 

jego kwalifikacjom. Nissan z dumą przedstawia idealnego kandydata w świetnej ofercie. Potrzebujesz 

jednego czy więcej?

Nissan. Twoi nowi najlepsi pracownicy.
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Södertälje, sucho i słońce. 

Wyjątkowo korzystne 

warunki, aby sprawdzić 

najnowsze ciężarówki Scanii. 

Do dyspozycji jest tor testowy 

oraz trasa wiodąca po okoli-

cy. Z odcinkiem szybkim, au-

tostradowym oraz lokalnym. 

Czasu jest sporo, ale ciężaró-

wek też niemało. Firma przy-

gotowała osiem zestawów, 

wśród których jest i szwedzki, 

60-tonowy o długości 25,25 m.

W samochodach reprezen-

tatywny przekrój silników 

i kabin. Wszystkie zestawy 

mogłyby służyć do dalekiego 

transportu, ale każdy z nich ma 

swoją specyfi kę. 

Z każdej strony

Scania cieszy się ogromną 

renomą. Gwałtowne zmiany 

mogłyby jej tylko zaszkodzić. 

Poza tym są kosztowne. Dlate-

go zamiast ugniatać Scanię jak 

miękką glinę, konstruktorzy 

polerują ją raczej jak diament. 

Streamline sprawia wrażenie 

bardzo dobrze znanego sa-

mochodu, który zmienił się 

w sposób odczuwalny, ale nie 

zaskakujący. 

Silniki spełniają normę 

Euro 6. Jednak tym razem 

nie są głównymi bohatera-

mi. Grają jedną z wiodących 

ról, na równi z poprawioną 

aerodynamicznie kabiną, 

skrzyniami biegów o no-

wych funkcjach i zmniejszo-

nym oporze wewnętrznym 

oraz szeregiem systemów 

i usług, które pozwalają ta-

niej jeździć. Trudno dziś 

mówić tylko o „projektowa-

niu ciężarówki”. Producenci 

Nie tracąc Nie tracąc oddechuoddechu
Nowa Scania Streamline nie pozostawia wątpliwości. 
Oszczędzać warto na każdym kroku. 

Model Streamline R410 
z nieskomplikowanym silnikiem 

ze zwykłym turbodoładowaniem może 
okazać się kolejnym „mistrzem 

oszczędzania” Scanii. 

stali się raczej „dostawcami 

systemów transportowych”. 

Równie ważne, co ciężarów-

ka są usługi, zapewniające jej 

funkcjonowanie w optymal-

nym środowisku. 

Trzyosiowa R580 z kabiną 
Topline jest prawdziwą 
„Królową Szos”. Czarna osłona 
przodu i srebrzyste akcenty 
dodają jej elegancji.

Ciągniki o mocy zbliżającej się do 
500 KM korzystają obecnie z silników 
sześciocylindrowych. Widlaste „ósemki” 
mają więcej koni. R490 zadowoli nawet 
bardzo wymagających odbiorców.
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Zadanie kierowcy również 

się zmienia. Człowiek pro-

wadzi i obejmuje nadzór nad 

prawidłową pracą zespołów 

pojazdu. Jednak bardziej niż 

klucz i latarka przydaje mu się 

do tego laptop i smartfon. Ko-

munikacja jest najważniejsza. 

Jeśli kiedykolwiek zastanawia-

liście się, czym jest „społeczeń-

stwo informacyjne”, użytko-

wanie nowej Scanii jest jego 

przykładem i to w działaniu. 

Jazda ciężarówką to kręcenie 

kierownicą i coraz więcej zdo-

bywania i przesyłania danych. 

Jednak na widok ciemno-

błękitnych ciężarówek w ogó-

le się o tym nie myśli. Kabiny 

z gładkimi narożami wygląda-

ją imponująco. Małe defl ektory 

nad światłami wykonują zada-

nie, jakie wcześniej należało 

do rozbudowanych „uszu”. 

Wygładzają strumień powie-

rza i kierują nim tak, aby brud 

nie osiadał na klamkach. Sca-

nia subtelnie wyróżnia swo-

je najmocniejsze modele. Te 

z silnikiem V8 mają czarny 

wlot powietrza oraz nieco wię-

cej błyszczących dekoracji, lecz 

bez przesady. Tradycja skandy-

nawskiego dizajnu nie pozwala 

na ekscesy. 

Nowy, wyoblony daszek 

przeciwsłoneczny zawiera sil-

niejsze światła. Nareszcie jest 

okazja przyjrzeć się tylnym 

lampom, które powtarza-

ją motyw, jaki odnajdziemy 

z przodu. W ciągnikach rzadko 

są na wierzchu, ale tym lepiej 

świadczą o trosce projektan-

tów o detale. 

We wnętrzach kabin pa-

nuje to samo przyjemne od-

czucie, co dawniej. Jesteś 

w prawdziwej ciężarówce. Sil-

nej, zdecydowanej i komfor-

towej. Tapicerka i poważny, ale 

nie ponury wystrój stwarzają 

pozytywną atmosferę. Najsil-

niej przemawia jakość. Scania 

nie ma niedoróbek, niechluj-

nych nadlewek na plastiko-

wych panelach tworzących 

tablicę rozdzielczą. Wszystko 

świetnie do siebie pasuje. Tak-

że kolorystycznie. Rozsuwana 

leżanka jest teraz w standar-

dzie. Wystarczy jeden ruch, 

aby przygotować ją do spania. 

Materac lekko sprężynuje… 

Ale zaraz, przecież te ciężarów-

ki są tu, aby nimi pojeździć! 

Wzajemne 
wsparcie

Scania proponuje silniki 

Euro 6 drugiej generacji. Są 

oszczędne, a przede wszystkim 

dają praktycznie pełen wybór 

zakresów mocy: od 250 do 

580 KM. Widlaste „ósemki” 

Euro 6 miały debiut na targach 

Bauma. Na razie brakuje tylko 

„siedemset trzydziestki”, ale 

wkrótce będzie. 

W układzie oczyszczania 

spalin jest zarówno układ re-

cyrkulacji EGR, jak i selek-

tywna redukcja katalityczna 

SCR, choć są wyjątki. Zużycie 

AdBlue nie jest duże, a paliwa, 

jak zawsze – bardzo niskie. To 

u Scanii się nie zmienia. 

Z chwilą wejścia w ży-

cie Euro 6 dobiega końca 

etap intensywnych prac nad 

ograniczaniem emisji zanie-

czyszczeń. Społeczna uwaga 

pomału przesuwa się ku in-

nym trucicielom, samochody 

zostawiając w spokoju. In-

żynierowie mogą pomyśleć 

o harmonijnym rozwoju kon-

strukcji, odkładając na bok 

naciski polityków. Majstersz-

tykiem są zautomatyzowane 

skrzynie biegów Opticruise. 

Efektywnie współpracują z prze-

widującym tempomatem „Ac-

tive Prediction”, a ponadto 

dopasowują się do intencji kie-

rowcy. Wystarczy wybrać tryb, 

w jakim mają działać. „Active 

Prediction” jest aktywny po 

włączeniu funkcji Economy 

i Standard. Pozostałe – Power 

i Off -road mają inne prioryte-

ty. Maksymalnie wykorzystują 

osiągi silnika. Power zapewnia 

wysoką prędkość przejazdową, 

Off -road – sprawność w trud-

nym terenie. 

Scania była i jest cicha. 

Skutki zmian w kształcie ka-

biny trudno „usłyszeć”. Za to 

działanie zautomatyzowanej 

Kompaktowy tłumik, zawierający m.in. układ SCR ma długość 65 cm 
w modelach sześciocylindrowych i 92 cm w V8. Zbiorniki z AdBlue zamontowa-
ne na zewnątrz ramy mają pojemność 30, 60 lub 90 l. Oszczędzające miejsce 
zbiorniki po wewnętrznej stronie podłużnic mają 58 lub 100 l, a w pojazdach 
z bardzo niską ramą (extra low) – 60 l. 

www.truck-van.pl
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niepozorna Scania R410 LA 

4×2 MNA. Napędza ją jedyny 

spośród sześciocylindrowych 

silników Euro 6 wyposażony 

tylko w SCR i filtr cząstek 

stałych, a w związku z tym ty-

powany na „mistrza oszczę-

dzania”. Jego osiągi polepsza 

zwykła turbosprężarka. Po-

nadto akurat ten egzemplarz 

cięgnika został bardzo pomy-

słowo skompletowany. Miał 

stosunkowo lekką i niską 

kabinę Highline oraz most 

o przełożeniu 2,59. W cięża-

rówkach sprawdza się ta sama 

reguła, co w samochodach 

sportowych: im lżej, tym le-

piej. Warto o tym pamiętać 

i dobrze dobierać pojazd do 

zadań. Kabina średniej wyso-

kości nie jest może tak repre-

zentacyjna, jak Topline, ale 

w wielu wypadkach wystar-

czająca. Ponadto nie powinna 

budzić obaw, co do łatwości 

zbycia samochodu po założo-

nym okresie eksploatacji. Jest 

bowiem uniwersalna. 

Moc silnika wynosi 410 KM. 

W pełni załadowany zestaw 

ma dobrą dynamikę, pofał-

dowany teren nie robi na nim 

wielkiego wrażenia. Opticruise 

nie dopuszcza do nadmier-

nego wzrostu obrotów. Sca-

nia zaleca obecnie dobieranie 

nieco słabszych silników, aby 

pracując trochę ciężej, dostar-

czały układowi SCR spaliny 

o odpowiednio wysokiej tem-

peraturze. Najlepiej, aby do-

grzewanie ich przez porcję pa-

liwa wtryskiwaną do wydechu 

było niepotrzebne. 

Scania skrupulatnie wyli-

cza, jakie oszczędności może 

potencjalnie przynieść każde 

z zastosowanych udoskona-

leń. Podsumowując, nowy 

model może zaoszczędzić na 

paliwie od 5 do 8%. Jednak 

najwięcej zależy od kierowcy, 

a wcale niemało od serwisu. 

Dlatego coraz więcej nabyw-

ców interesuje się komplek-

sowymi rozwiązaniami, któ-

rych przykładem są pojazdy 

objęte pakietem „Ecolution 

by Scania”. Zdalne diagnozo-

wanie pojazdu jest kolejnym 

stopniem wtajemniczenia. 

Interfejs aplikacji na telefon 

lub tablet, a także systemu 

zarządzania fl otą Scania Fleet 

Management są równie przy-

jazne, jak „interfejs” do kiero-

wania ciężarówką, zainstalo-

wany w kabinie. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Zestaw razy osiem

W testach w Södertälje wzięły udział ciężarówki Scania Streamline zgodne z normą Euro 6. Układ napędowy każdej z nich był dostosowany 
do eksploatacji w ruchu dalekodystansowym. Ciężarówki z silnikami V8, gdzie przełożenie mostu było większe, dostały w zamian skrzynki 
biegów z nadbiegiem. 

Typ liczba moc  moment skrzynia przełożenie oczyszczanie
  cylindrów (KM/obr/min) (Nm/obr/min) biegów mostu spalin

R410 LA4×2MNA  R6 410/1900 2150/1000÷1300 Scania Opticruise  2,59 SCR, 
ciągnik siodłowy    GRS905R 12+2  DPF

G450 LA4×2MNA  R6 450/1900 2350/1000÷1300 Scania Opticruise 2,59 EGR, SCR, 
ciągnik siodłowy    GRS895R 12  DPF

G450 LA4×2MNA  R6 450/1900 2350/1000÷1300 Scania Opticruise 2,59 EGR, 
ciągnik siodłowy    GRS895R 12  SCR, D

R490 LA4×2MNA  R6 490/1900 2550/1000÷1300 Scania Opticruise 2,59 EGR, SCR, 
ciągnik siodłowy    GRS905R 12+2  DPF

R490 LA4×2MNA  R6 490/1900 2550/1000÷1300 Scania Opticruise 2,59 EGR, SCR, 
ciągnik siodłowy    GRS905R 12+2  DPF

R490 LB6×2*4MNB  R6 490/1900 2550/1000÷1300 Scania Opticruise 2,71 EGR, SCR,
podwozie    GRS905R 12+2  DPF

R520 LA4×2MNA  V8 520/1900 2700/1000÷1300 Scania Opticruise 3,27 EGR, SCR, 
ciągnik siodłowy    GRS905R 12+2   DPF
     z nadbiegiem 

R580 LA6×2MNA  V8 580/1900 2950/1000÷1350 Scania Opticruise 3,23 EGR, SCR, 
ciągnik siodłowy    GRS905R 12+2   DPF
     z nadbiegiem

skrzyni jest odczuwalne od 

razu. W trybie Economy ze-

staw porusza się bardzo spo-

kojnie. Nie przyspiesza przed 

wzniesieniami. Trzeba być 

cierpliwym, ale obserwacja 

wskazań zużycia paliwa to 

wynagradza. 

Krople, kropelki

Wśród zestawów było kilka 

„wybitnie utalentowanych”, 

na czele z ciągnikiem 6×2 

napędzanym silnikiem V8 

o mocy 580 KM. Jednak zain-

teresowanie budziła również 

Małe odchylacze nad zmodernizowanymi reflektorami oraz opcyjnie tylne światła z motywem naśladującym 
wyglądem przód są charakterystyczne dla Scanii Streamline. 

www.truck-van.pl
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Od alternatorów oczekuje się dobrego ładowania, a od roz-
ruszników niezawodnego startu. Jednak od obu tych urządzeń 
wymaga się przede wszystkim niezawodności i trwałości.  
Rozruszniki Bosch to duża moc rozruchowa zapewniająca nie-
zawodny rozruch silnika nawet w bardzo ciężkich warunkach. 
Natomiast alternatory Bosch charakteryzują się dużymi prąda-
mi ładowania i regulacją ładowania optymalnie dopasowaną 
do potrzeb pojazdu, zapewniając odpowiedni zapas energii 
gromadzonej w akumulatorach. 
Sprawdź ofertę rozruszników i alternatorów Bosch u swojego 
dostawcy.

Daleka  
jazda
czy 
bliskie  
kłopoty

Wybierz alternatory i rozruszniki Bosch  
do samochodów ciężarowych



B łękitny DAF FT XF105.460 ATe 

z kabiną Space Cab jest przykładem 

takiego „zdroworozsądkowego” po-

jazdu. Ciężarówki Euro 6 są droższe w za-

kupie niż Euro 5. Rozbudowany układ uty-

lizacji spalin wymaga wzmożonej uwagi 

ze strony użytkowników, co może się wią-

zać z dodatkowymi wydatkami. Tymcza-

sem pojazdy zgodne z zaostrzoną normą 

EEV również korzystają z dogodnych ulg 

w opłatach drogowych, a budową nie róż-

nią się znacząco od „normalnych” do tej 

pory ciężarówek Euro 5. Zakup samocho-

du EEV jest przyszłościowym rozwiąza-

niem, alternatywnym wobec inwestowania 

od razu w drogi pojazd Euro 6. 

A Teraz ekonomia

ATe jest skrótem od „Advanced Trans-

port Effi  ciency”, czyli „transportu o za-

awansowanej wydajności”. DAF oznacza 

nim samochody wyposażone w akcesoria 

sprzyjające redukcji zużycia paliwa i całko-

witych kosztów użytkowania, do których 

nieodzownym dodatkiem jest szkolenie 

dla kierowcy DAF EcoDrive. 

Niektóre z wykorzystanych sposobów 

to żadna tajemnica, a tylko kwestia po-

mysłowego doboru opcji. DAF XF105 

ATe ma przede wszystkim zamiast bardzo 

wysokiej kabiny Super Space Cab niższą 

Space Cab. Mniejszą odległość do sufi -

tu i nieco mniejsze schowki można bez 

mrugnięcia okiem zaakceptować, za to 

szoferka jest lżejsza. Ciągnik na zdjęciach 

ma dodatkowo krótszy z dwu dostęp-

nych rozstawów osi. Jest on równy 3,60 m 

(dłuższy ma 3,80 m). Tylko dzięki temu 

można oszczędzić na masie własnej około 

150 kg. Nie ma ani koła zapasowego, ani 

nawet uchwytu na nie. 

Zbiornik paliwa mieści 430 l, a AdBlue 

– 100 l. Pojemność zbiorników powodu-

je, że zasięg pojazdu jest ograniczony, ale 

przecież nie wszystkie ciężarówki jeżdżą 

od razu do Hiszpanii. 

Opony Goodyear typu LHS2+ z przodu 

i LHD2+ z tyłu w rozmiarze 315/70 R 22,5 

wyróżniają się niskimi oporami toczenia. 

To jeszcze jeden prosty sposób „przykręce-

nia kurka” paliwu wypływającemu z baku. 

Tak samo jak lekkie, aluminiowe obręcze 

Alcoa Dura-Bright. 

Tylny most o przełożeniu 2,69 powodu-

je, że przy prędkościach podróżnych silnik 

pracuje w niskim zakresie obrotów. Zauto-

matyzowana skrzynia biegów AS Tronic 

występuje w tym egzemplarzu w wersji Full, 

która pozwala prowadzącemu ingerować 

w zmianę przełożeń w całym zakresie 

prędkości pojazdu. Jej oprogramowanie 

nastawione jest na oszczędną jazdę, bie-

Nie czekając
Niezależnie od nadchodzącej normy 
Euro 6, nadal bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem 
są ciężarówki zgodne z EEV.

DAF FT XF105.460 ATe

Dmc (t) ............................................................................ 18
Masa własna (t) ...........................................................6,97
Rozstaw osi (mm) .......................................................3600
Norma emisji spalin ........................................ Euro 5/ EEV
Typ silnika ................................................... Paccar MX340
Liczba i układ cylindrów ................................................. R6
Pojemność (dm3) .........................................................12,9
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ..............460/340/1500÷1900
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ................2300/1000÷1410
Skrzynia biegów.................... zautomatyzowana AS Tronic 
  .............................................Full 12AS2330, 12-biegowa
Przełożenie przekładni głównej ................................2,69:1
Przeglądy .......... co 90 tys. km (wydłużone co 150 tys. km)
Gwarancja ................................................. 1 rok na pojazd, 
  ................................2 lata na układ napędowy i powłokę 
  .............................................................lakierniczą kabiny
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gi zmieniane są wcześnie. Nawet dobre-

mu kierowcy trudno byłoby dorównać tej 

skrzyni. Ręka człowieka przydaje się głów-

nie w terenie pofałdowanym. „Automat” 

reaguje na ukształtowanie drogi czasem 

zbyt późno i bez wyczucia, a kierowca może 

z wyprzedzeniem załączyć bieg odpowied-

ni, aby np. skorzystać z rozpędu. Ostatni 

bieg ma przełożenie bezpośrednie. Skrzyn-

ka wyposażona jest w Hill Start Aid (HSA), 

który ułatwia ruszanie pod górę. Jazdę na 

niestabilnym podłożu ułatwia blokada me-

chanizmu różnicowego tylnej osi. 

Sześciocylindrowy, rzędowy silnik typu 

Paccar MX został dopieszczony przez in-

żynierów z Eindhoven. W rezultacie może 

spalać do 3% mniej paliwa niż wcześniej-

sza wersja. Obniżyło się również zużycie 

AdBlue. Skąd ten bonus? Zmodernizowa-

ny diesel odznacza się wyższą sprawnością. 

Konstruktorzy przyjrzeli się warunkom, 

w jakich pracuje najczęściej, tzn. pod nie-

pełnym obciążeniem, i postanowili go 

w takiej sytuacji dogrzać. Kolektor wy-

dechowy i część turbosprężarki okryli 

izolacją, a temperaturę oleju zwiększyli 

o 5°C. W efekcie układ smarowania i sprę-

żarka pracują bardziej efektywnie w przecięt-

nych warunkach. Wewnętrzne opory silnika 

uległy redukcji, olej swobodniej przepływa 

i tłocząca go pompa może pracować z mniej-

szym wysiłkiem. Z kolei turbosprężarka do-

staje lepiej rozgrzane gazy, pracuje szybciej 

i napełnianie cylindrów jest lepsze. 

Ściśle z wierzchu

Projektanci ATe zatroszczyli się rów-

nież o obniżenie oporu powietrza. Cał-

kiem skutecznie można tego dokonać, 

poprawiając drobiazgi. Kabina Space Cab 

ma zestaw spojlerów o regulowanym po-

łożeniu. Ponadto pozbawiona jest daszka 

przeciwsłonecznego. Niezależnie od woli 

konstruktorów, niebieski ciągnik dostał 

dodatkowo dopracowaną aerodynamicz-

nie naczepę z osłonami bocznymi, łagod-

nie „podwijającymi się” pod spód. 

Wnętrze jest urządzone w sposób cha-

rakterystyczny dla holenderskiej fi rmy. 

Przyjemne, jasne kolory, niezbyt duża 

tablica wskaźników, niewysoki tunel sil-

nika i deska łagodnie wysunięta w środ-

kowej części w głąb kabiny, wykończona 

wstawkami naśladującymi aluminium. 

Do tego wygodna dolna leżanka z jedno-

częściowym materacem „Xtra Comfort” 

i szufl adowymi schowkami pod spodem. 

Jeden z pojemników to chłodziarka. Fotel 

kierowcy typu Super Air jest ogrzewany. 

Tapicerkę z alcantary uzupełniają skórzane 

boczki. Wielofunkcyjna kierownica rów-

nież jest obszyta skórą. 

Aby utrzymać atmosferę właściwą pod 

każdym względem i o każdej porze roku, 

w drodze i na postoju, DAF został wyposa-

żony w automatyczną klimatyzację, ogrze-

wanie niezależne od silnika Eberspächer 

D4S oraz… dobry system audio z sześcio-

ma głośnikami. Pokładowe centrum mul-

timedialne jest przystosowane do współ-

pracy z systemem telematycznym. 

Dobre wyposażenie wprawdzie zwiększa 

masę, ale jest to bardzo małe ustępstwo, je-

śli wziąć pod uwagę efekty, jakie przynosi. 

Wypoczęty, spokojny i zdrowy kierowca 

prowadzi uważniej i rzadziej ponoszą go 

nerwy, co odbijałoby się między innymi 

na zużyciu paliwa, a nierzadko również 

zespołów samochodu, takich jak hamulce. 

Zautomatyzowana skrzynia dobrze chroni 

układ napędowy przed niefrasobliwymi 

użytkownikami ciężarówki. 

Ciągnik ma wentylowane, sterowane 

elektronicznie hamulce tarczowe z przodu 

i z tyłu. Zapewniają krótką drogę hamo-

wania i są w stanie skorygować w dużym 

stopniu błędy kierowcy. Do pomocy mają 

hamulec dekompresyjny MX Engine Bra-

ke, którego działanie skoordynowane jest 

z hamulcem wydechowym. Obydwa osią-

gają łącznie maksymalną moc 320 kW przy 

2100 obr/min. 

W DAF-ie znalazł się system LDW 

(Lane Departure Warning), który wszczy-

na alarm, gdy zestaw zjeżdża ze swojego 

pasa, a włączony kierunkowskaz nie sy-

gnalizuje takiego zamiaru kierowcy. LDW 

można wyłączyć, co w Polsce – krainie fa-

lujących pasów wciąż jeszcze się przydaje. 

Ponadto samochód ma układ VSC (Vehic-

le Stability Control), który zapobiega po-

ślizgom i stabilizuje tor jazdy. 

Na wyposażeniu zestawu znalazły się 

również dwie kamery, przekazujące obraz 

do kabiny. Jedną zamontowano z prawej 

strony, nad drzwiami pasażera, aby dawała 

widok na „martwe pole” będące poza za-

sięgiem lusterek. Druga, założona na na-

czepie pomaga cofać. O spokojny sen kie-

rowcy troszczy się solidna sztaba blokująca 

drzwi: zamek DAF Night Lock. 

460-konny XF105 w wariancie ATe jest 

oszczędny i przyjemny. Moc, pozostają-

ca w górnej granicy najpopularniejszych 

w Europie wielkości jest odczuwalna pod-

czas rozpędzania i jazdy, ale jej nie słychać. 

Niezbyt duża kierownica i tablica rozdziel-

cza „otulająca” kierowcę powodują, że 

człowiek łatwo zrasta się z maszyną. To za-

pewne jeden z powodów, dla których DAF 

jest tak popularny na rynku wtórnym. Czy 

nowy, czy stary – zawsze ma wzięcie. Eko-

nomicznie „wypolerowany” ATe to inwe-

stycja, która na pewno się zwróci. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Dla zaufanych. Skrzynią 
biegów AS Tronic Full można 
sterować ręcznie przy dowol-
nej prędkości pojazdu. Wersja 
Lite dopuszcza tę możliwość 
tylko do 30 km/h. Przeznaczo-
na jest głównie dla flot, gdzie 
kierowcy nie są przypisani 
do samochodów, a fluktuacja 
kadr jest duża. 

Zamek DAF Night Lock 
może nigdy się nie przydać, 
czego życzymy wszystkim 
kierowcom, ale poza dobrą 
ochroną przed nieproszonymi
gośćmi zapewnia również 
spory komfort psychiczny.

Wykończenie o pobłysku 
aluminium wnosi aurę

nowoczesności. Wielofunk-
cyjny ekran służy nawigacji. 

DAF jest przystosowany 
fabrycznie do współpracy 

z układem telematycznym.

Jednoczęściowy materac 
Xtra Comfort zaprasza do 
wypoczynku. Górnej leżanki 
nie ma, przez co kabina 
wydaje się obszerniejsza. 
Poza tym to zawsze o parę 
kilogramów mniej.

www.truck-van.pl
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Od roku 1992 CharterWay jest czoło-

wym dostawcą rozmaitych usług na 

rynku samochodów użytkowych. Jak 

w ciągu tych lat rozwijało się wasze 

przedsięwzięcie? 

Wszystko zaczęło się ponad 20 lat 

temu. Firma CharterWay – wspólne 

przedsięwzięcie Mercedes-Benz Bank 

i Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland 

(MBVD) – wystartowała w 1992 r., oferu-

jąc klientom nabywającym pojazdy użyt-

kowe Mercedes-Benz dodatkowe usługi. 

Główne fi lary dzisiejszej działalności 

Chociaż usługi Mercedes-Benz 

CharterWay oferowane są w Polsce już 

od 2001 r., w ostatnich latach ich zakres zo-

stał znacznie rozszerzony. Mercedes-Benz 

Polska przy ich konstruowaniu korzystał 

z 20-letnich doświadczeń CharterWay 

w Europie oraz brał pod uwagę specyfi kę 

rynku samochodów użytkowych w Polsce. 

CharterWay w naszym kraju obejmuje za-

równo pojazdy ciężarowe, jak i dostawcze. 

Pojazdy ciężarowe to głównie ciągniki sio-

dłowe, natomiast samochody dostawcze to 

modele Sprinter i Vito.

na CharterWay, stawiają sobie bowiem za 

cel minimalizację kosztów użytkowania 

parku samochodowego.

Oferta produktowa CharterWay zawie-

ra rozmaite pakiety napraw i przeglądów 

technicznych, wsparcie przy zarządzaniu 

fl otą i różnorodną ofertę w pakietach 

ServiceLeasing i Wynajem. Nasza oferta 

jest przygotowana na miarę potrzeb spe-

dytorów i fi rm transportowych, którzy 

eksploatują pojazdy dostawcze i ciężaro-

we. Umowy CharterWay Service ze sta-

łą ratą miesięczną umożliwiają fi rmom 

utrzymywanie kosztów warsztatowych 

na stałym poziomie, pozwalając tym sa-

mym na minimalizację ryzyka. W zależ-

ności od indywidualnych potrzeb klienci 

mogą się zdecydować na stosowny pakiet 

napraw i usług serwisowych, aby za-

pewnić stałą dyspozycyjność i zachować 

wysoką wartość swoich pojazdów. Umo-

wy CharterWay Service-Leasing dają 

fi rmom możliwość elastycznego, kom-

pleksowego kształtowania inwestycji we 

fl otę. Nabycie żądanego pojazdu (wraz 

z wymaganą zabudową i osprzętem) oraz 

zapewnienie jego stałej dyspozycyjności 

są tutaj połączone w jedną ofertę. Oferta 

CharterWay Wynajem pomaga dostoso-

wać fl otę do aktualnego portfela zamó-

Duża elastyczność 
bez wiązania kapitału
Rozmowa z Michałem Borowiczem, 
Menedżerem CharterWay w Mercedes-Benz Polska.

» Kompleksowość oferty łączącej 
usługi fi nansowania, zarządzania oraz serwisowania 

parku pojazdów jest odpowiedzią 
na potrzeby nowego modelu zarządzania 

fl otą pojazdów. «

» Umowy CharterWay Service ze stałą ratą miesięczną 
umożliwiają fi rmom utrzymywanie kosztów 

warsztatowych na stałym poziomie, pozwalając 
tym samym na minimalizację ryzyka. «

CharterWay to rozmaite pakiety napraw 

i usług serwisowych, wsparcie przy zarzą-

dzaniu fl otą, a także różnorodna oferta 

w zakresie krótko- i długoterminowego wy-

najmu pojazdów użytkowych. Przez te lata 

fi rma CharterWay sprawdziła się na rynku 

jako niezawodny partner przedsiębiorstw lo-

gistycznych i transportowych. Dzięki swoim 

innowacyjnym produktom wciąż z wyprze-

dzeniem odpowiada na ich potrzeby.

CharterWay jest fi rmą międzynarodową?

Obecnie po Europie jeździ około 

200 tys. pojazdów mających umowę 

z CharterWay, w tym 70 tys. tylko w sa-

mych Niemczech. Na rynek niemiecki 

przypada aktualnie około 50% działal-

ności biznesowej fi rmy. Ponadto pro-

dukty i usługi CharterWay są obecne już 

w 15 krajach Europy, a także w Republi-

ce Południowej Afryki. W najbliższych 

latach spodziewamy się dalszego rozwoju 

poza obszarem Europy.

W Polsce CharterWay dostępny jest od 

2001 roku. Co wyróżnia nasz rynek?

Kompleksowość oferty łączącej usługi 

fi nansowania, zarządzania oraz serwiso-

wania parku pojazdów jest odpowiedzią 

na potrzeby nowego modelu zarządzania 

fl otą pojazdów. Stawia on na oszczędności 

kosztów administracyjnych, możliwość 

kalkulacji wydatków oraz oszczędności 

czasu i pieniędzy.

Jak scharakteryzowałby pan polskich 

klientów?

W grupie naszych klientów są za-

równo fi rmy zajmujące się transportem 

drogowym, dystrybucją towarów, jak 

i przewoźnicy międzynarodowi. W sumie 

obsługujemy fi rmy, które posiadają fl oty 

mające nawet po kilkaset pojazdów. Mamy 

też klientów z małą fl otą, rzędu kilku sa-

mochodów. Wszyscy oni zdecydowali się 

wień. Przy niewielkich kosztach wynajem 

długoterminowy zapewnia dużą elastycz-

ność i to bez wiązania kapitału. Dzięki ści-

słej współpracy z Mercedes-Benz Leasing 

oraz zaangażowanym menedżerom ds. 

kluczowych klientów fi rma CharterWay 

jest w stanie zaoferować rozwiązania skro-

jone na miarę każdego przedsiębiorstwa.

Dziękuję za rozmowę.

www.truck-van.pl
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Mercedes-Benz Actros w ofercie CharterWay. 
Najlepszy biznes do wynajęcia.

W nowej usłudze CharterWay zasady są proste:
Ty korzystasz z naszego samochodu ciężarowego tyle, ile potrzebujesz, a my zajmujemy się całą resztą!

Mercedes-Benz Actros 1844 LS to silnik Euro 5 o mocy 435 KM, kabina Megaspace wyposażona w lodówkę i dwa łóżka, 
to oszczędność paliwa i niezawodność w trasie – gwarantowana przez gwiazdę Mercedes-Benz.

W skład usługi CharterWay wchodzą:

Preferencyjne warunki tylko do 30 września 2013 roku
lub do wyczerpania zapasów!

Actros 1844 LS  
w wynajmie 
długoterminowym

Już
od 1619 EUR

plus VAT/miesiąc



P rojektowanie nowej gamy pojaz-

dów ciężarowych Renault Trucks 

ukończono trzy lata temu, jednak 

pierwsze rysunki koncepcyjne powstały 

już w 2006 r. Początkowo dyrektor działu 

wzornictwa Hervé Bertrand i jego współ-

pracownicy próbowali czerpać inspirację 

ze świata pojazdów osobowych, jednak 

nie byli zadowoleni z rezultatów. Zależało 

im na formie, która będzie ponadczasowa. 

Pojazd ciężarowy jest narzędziem wyko-

rzystywanym do realizacji zadań transpor-

towych w maksymalnie efektywny sposób. 

Zaczęli więc szukać pomysłu. „Dawniej 

rzemieślników określały narzędzia, jakimi 

się posługiwali – zauważa Hervé Bertrand. 

– Umożliwiały im należyte wykonywanie 

swojej pracy. Narzędzia przede wszystkim 

były funkcjonalne, ale również dobrze 

wyglądały i były wysoko cenione. I wła-

śnie z taką ideą chcieliśmy utożsamiać się, 

opracowując nową gamę Renault Trucks: 

zaoferować klientom pojazdy, które były-

by postrzegane jako efektywne narzędzia 

pracy i jednocześnie powód do ogromnej 

dumy.”

Od noża do ciężarówki

Projektanci szukali natchnienia w wielu 

produktach, symbolizujących narzędzia 

i efektywność. Inspirowali się aparatem 

fotografi cznym Leica – cenionym za efek-

tywność, mimo minimalistycznej formy, 

czy legendarnym nożem Opinel, o prostym 

kształcie nawiązującym bezpośrednio do 

funkcji, jaką spełnia, ale nie pozbawionym 

uroku. Zainteresowali się również kon-

strukcjami motocyklowymi, zwłaszcza 

tymi z lat pięćdziesiątych minionego wieku. 

„W ówczesnych motocyklach rama i zbior-

nik paliwa były wyraźnie widoczne i zapro-

jektowane, by spełniać ściśle określone funk-

cje – mówi Hervé Bertrand. – Przemawiały 

językiem wizualnym, który mógłby zostać 

przetransponowany do świata pojazdów 

ciężarowych. I rzeczywiście, niektóre ich ele-

menty znalazły się w fi nalnym projekcie”.

Ważne miejsce na liście założeń prze-

kazanych projektantom nowej gamy zaj-

mowało zużycie paliwa. „Pod względem 

projektowym, opracowanie pojazdu cię-

żarowego jako maksymalnie efektywnego 

narzędzia oznacza konieczność zastoso-

wania kabiny o jak najniższym współczyn-

niku oporu powietrza” – wyjaśnia Hervé 

Bertrand. Dlatego zaprojektowano od 

podstaw nowy szkielet kabiny. Projektanci 

zdecydowali się na pochylenie przedniej 

szyby w celu zmniejszenia jej oporu ae-

rodynamicznego. Osiągnięto to poprzez 

poprowadzenie przednich słupków kabi-

ny pod kątem 12°. Mniejszemu zużyciu 

paliwa sprzyjają także przetłoczenia po 

bokach kabiny i wyprofi lowane refl ektory 

główne. Wszystkie projektowane elementy 

były kolejno zatwierdzane bądź odrzuca-

ne, zależnie od wyników badań w tunelu 

aerodynamicznym. „Chcieliśmy stworzyć 

pojazd ciężarowy, który byłby tak efektyw-

ny jak Premium Long Distance i tak pre-

stiżowy jak Magnum – podkreśla Hervé 

Bertrand. – I mogę śmiało powiedzieć, że 

ta sztuka nam się udała!” – dodaje z satys-

fakcją.

Wnętrze kabiny zostało całkowicie prze-

projektowane. Podzielono je na dwie stre-

fy: otoczenie kierowcy, przeznaczone do 

pracy, i część wypoczynkowa. „Ponieważ 

kierowcy spędzają dużo czasu w swoich 

Projekt:Projekt: NARZĘDZIE NARZĘDZIE
Sześć lat temu powstały pierwsze szkice nowej gamy 
pojazdów Renault Trucks. 11 czerwca dzieło projektantów 
Halle du Design ujrzy światło dzienne. 

Pojazdy były testowane w różnych warunkach pogotowych, w skrajnych temperaturach. Podczas badań 
oceniano m.in. właściwości jezdne, własności rozruchowe po naprawdę mroźnej nocy, zachowanie się pojazdu 
na mocno zaśnieżonej drodze lub w gęstym pyle oraz komfort przebywania w kabinie.

Nowe silniki Euro 6: 
DTI 11 i DTI 13 opracowano 
na bazie jednostek Euro 5, 
optymalizując technologię oczyszczania 
spalin SCR.

Nowe pojazdy badano m.in. w tunelu 
aerodynamicznym, w rzeczywistej skali, 
co pomogło inżynierom zoptymalizować 
ich właściwości aerodynamiczne.

Głównym zadaniem projektantów było stworze-
nie ekonomicznego, funkcjonalnego i dobrze 
wyglądającego narzędzia pracy. 
Czy to się udało? Przekonamy się już niedługo.

www.truck-van.pl
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www.pozkrone.pl

pojazdach, chcieliśmy zaoferować im wnę-

trze o stonowanej kolorystyce – wyjaśnia 

dyrektor ds. wzornictwa. – Wybraliśmy 

niemęczące wzroku odcienie czerni i sza-

rości i zapewniliśmy odpowiedni nastrój 

w kabinie za pomocą oświetlenia LED”.

Styl nowej gamy pojazdów ciężarowych 

Renault Trucks ma odzwierciedlać to, 

czym są: narzędziami zapewniającymi jak 

największą efektywność pracy. 

Wydajne serce

Nie mniej ważny dla użytkowników jest 

układ napędowy. Nowe pojazdy będą na-

pędzane równie nowymi silnikami speł-

niającymi normę Euro 6. Jednostki 11- 

i 13-litrowe mają być najbardziej proekolo-

gicznymi i cichobieżnymi silnikami, jakie 

kiedykolwiek napędzały pojazdy tej marki. 

Podczas ich opracowywania skoncentro-

wano się na zwiększeniu ich niezawodno-

ści i zapewnieniu jak najniższego zużycia 

paliwa. 

Nowe silniki Euro 6: DTI 11 i DTI 13 

opracowano na bazie jednostek Euro 5, 

optymalizując technologię oczyszcza-

nia spalin SCR. Zmodernizowano ponad 

50% elementów i zastosowano całkowicie 

nową elektroniczną jednostkę sterującą. 

Udoskonalono także układ SCR, zwiększa-

jąc jego wydajność. Dzięki zastosowaniu 

nowych materiałów wzrosła skuteczność 

katalitycznej redukcji NOx. Układ oczysz-

czania splin wzbogacono również o fi ltr 

cząstek stałych.

Sześciocylindrowa jednostka DTI 11 

o pojemności 11 l jest dostępna w trzech 

wariantach mocy: 380 KM (1800 Nm), 

430 KM (2050 Nm) i 460 KM (2200 Nm). 

Wyposażono ją w układ common rail, za-

pewniający precyzyjny wtrysk paliwa, co 

pozwala optymalnie kształtować przebieg 

procesu spalania we wszystkich stanach 

pracy silnika.

Z kolei w silniku DTI 13 wtrysk paliwa 

odbywa się, jak dotychczas, za pomocą 

elektronicznie sterowanych pompowtry-

skiwaczy. DTI 13 jest dostępny o mocy: 

440 KM (2200 Nm), 480 KM (2400 Nm) 

i 520 KM (2550 Nm).

Renault Trucks zrezygnowało ze sto-

sowania typowego, chłodzonego układu 

EGR w swoich silnikach 11- i 13-litro-

wych. Opracowano własny system recyr-

kulacji spalin, polegający na kierowaniu 

gazów wylotowych – gorących – do ko-

lektora dolotowego. W pewnych stanach 

pracy silnika wzrost temperatury można 

przyśpieszyć również poprzez zdławienie 

wylotu spalin, czyli wytwarzanie przeciw-

ciśnienia w układzie wydechowym za po-

mocą zaworu klapowego. 

Nowy układ oczyszczania spalin składa 

się z trzech elementów: katalizatora utle-

niającego, fi ltra cząstek stałych i kataliza-

tora redukcyjnego (SCR). 

10 mln km

W ramach przygotowań do produkcji no-

wej gamy pojazdów, Renault Trucks zmoder-

nizowało swoją bazę produkcyjną. Fabryka 

w Lyonie wzbogaciła się o linię ogromnych 

pras do tłoczenia elementów nowych 

kabin. W Blainville-sur-Orne zbu-

dowano nową linię produkcji szkie-

letu kabiny i montażu wyposażenia. 

W Bourg-en-Bresse od trzech lat dzia-

ła linia doświadczalna, na której odby-

wa się montaż nowych pojazdów. 

Aktualnie nowe pojazdy przecho-

dzą końcową fazę procesu homolo-

gacyjnego. Ich produkcja rozpocznie 

się w czerwcu. Po 7 latach testów, 

10 mln km przejechanych w skrajnych 

temperaturach, od –40°C do +60°C, wypro-

dukowaniu 300 pojazdów testowych, 5 mln 

godzin badań stanowiskowych i zebraniu 

opinii 50 klientów, nowa gama pojazdów 

Renault Trucks jest gotowa do pracy. ▐

KD
Fot. Renault

Fakty i liczby

▐ Inwestycje o wartości 2 mld euro  
▐ 7 lat rozwoju
▐ 5000 zaangażowanych osób
▐ 50 klientów z całego świata zaangażowanych 
 w kształtowanie docelowych specyfikacji 
▐ 500 pojazdów przedprodukcyjnych
▐ 300 pojazdów doświadczalnych 
▐ 5 mln godzin badań stanowiskowych 
▐ 10 mln km badań poligonowych

W następnym numerze „Truck& Van” 
przedstawimy szczegóły nowej gamy 

Renault Trucks.

www.truck-van.pl
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To już piąta generacja opon ciężaro-

wych o niskim oporze toczenia, na-

stępczyni Energy SaverGreen. Na ryn-

ku wymiany dostępna jest w rozmiarach: 

315/70R22,5 (Z – wszystkie pozycje i D – oś 

napędowa) oraz 385/55R22,5 i 215/75R17,5, 

235/75R17,5, 245/70R17,5 265/70R19,5 

(T – osie wleczone lub przyczepy).

Opona z nowej gamy na oś napędo-

wą według klasyfi kacji nowego europej-

skiego rozporządzenia o etykietowaniu 

opon otrzymała pod wzglądem oporu 

toczenia klasę B, a opona na oś wleczoną 

w rozmiarze 385/55R22,5 – A. Taka ocena 

dla nowych opon naczepowych oznacza, 

że w porównaniu do Michelin X Multi T 

w zbliżonym rozmiarze i przy cenie paliwa 

1,10 euro za litr, można zaoszczędzić ok. 

2000 euro rocznie przy przebiegu 130 tys. 

km i zamontowaniu opon nowej gamy na 

wszystkich pięciu osiach. 

Opony X Line Energy mają trwały kar-

kas, zapewniają skuteczne hamowanie na 

mokrej nawierzchni oraz komfort i precy-

zję kierowania pojazdem. Oferują wysoki 

przebieg (przed pogłębianiem i bieżniko-

waniem), regularne zużycie i wszechstron-

ność, która umożliwia użytkowanie ich na 

drogach drugorzędnych. W porównaniu 

z oponami poprzedniej generacji X Line 

Energy na oś prowadzącą jest trwalsza 

nawet o 20%, a na oś wleczoną o 12%. 

Zapewnia również stałe osiągi przez cały 

okres eksploatacji, także po zużyciu 60% 

bieżnika.

Do zadań specjalnych

Opony XTA 2 Energy i XTA 2+ Energy 

zastępuje opona X Line Energy T do przy-

czep niskopodwoziowych. W porównaniu 

do opon XTA 2 Energy zużycie paliwa jest 

niższe nawet do 0,4 l/100 km na oś, co 

przekłada się na obniżenie kosztów ope-

racyjnych. X Line Energy T zbudowano 

Bez stratBez strat

Z nową gamą opon Michelin X Line Energy do pojazdów długodystansowych można zaoszczędzić 
nawet 515 l paliwa na dystansie 130 tys. km, czyli około 644 euro.

Nowe nazewnictwo 

Michelin wprowadził bardziej uniwersalne nazewnictwo opon ciężarowych. Nowe nazwy 
zostały opracowane według prostego schematu ułatwiającego wybór produktu, który najle-
piej odpowiada warunkom eksploatacji. Pełna nazwa składa się z czterech podstawowych 
elementów: nazwy gamy opon, nazwy opcji (specjalna cecha produktu), litery oznaczającej 
pozycję opony na osi oraz „numeru generacji” (np. 2+).
Obecnie opony ciężarowe Michelin dzielą się na sześć podstawowych gam:
▐ X Multi – opony uniwersalne do stosowania zarówno na drogach krajowych, miejskich, 
 ale także na autostradach,
▐ X Line – opony przeznaczone na autostrady oraz drogi krajowe,
▐ X Coach – opony przeznaczone do autobusów i autokarów do jazdy po drogach regional-
 nych, krajowych i autostradach,
▐ X Incity – opony przeznaczone do jazdy w cyklu miejskim, 
▐ X Works – opony przeznaczone na wszystkie typy dróg, jak i do jazdy w terenie (dojazdy 
 do placów budowy),
▐ X Force – opony przeznaczone do pracy w terenie.

www.truck-van.pl
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z mieszanki gumy o bardzo niskich opo-

rach toczenia. Karkas jest mniej podatny 

na odkształcenia (z korzyścią dla trwało-

ści i niezawodności opony) i przegrzewa-

nie się. Dzięki większemu o 7% obszarowi 

kontaktu z podłożem, w porównaniu do 

opon Michelin XTA 2 Energy i XTA 2+ 

Energy w tym samym rozmiarze, opona 

X Line Energy T jest bezpieczniejsza: 

zwiększyła się stabilność przyczepy i polep-

szyła przyczepność na mokrej nawierzchni.

Bieżnik ma trzy rowki, które lepiej od-

prowadzają wodę, a szersze barki zapew-

niają dobrą odporność na poślizgi boczne. 

Zwiększyła się również trwałość opony, 

nawet o 14% w porównaniu z XTA 2+ 

Energy.

X Line Energy T w rozmiarach: 

215/75R17,5, 235/75R17,5, 245/70R17,5 

i 265/70R19,5 otrzymała klasę B pod 

względem oporów toczenia i przyczep-

ności na mokrej nawierzchni oraz dwie 

fale dźwięków – emituje hałas na pozio-

mie 67 dB.

Gama opon Michelin X Line Energy T

jest uniwersalna. Powinna sprawdzić się 

u przewoźników posiadających nacze-

py dwu- lub trzyosiowe oraz w fi rmach 

korzystających z ciężkich pojazdów 

z kilkoma osiami standardowymi lub pod-

noszonymi. Opony te są odpowiednie dla 

wszystkich rodzajów transportu, w tym 

transportu wielkogabarytowego, zwierząt 

lub pojazdów. 

Gamę opon X Line Energy można po-

głębiać i bieżnikować. Po bieżnikowaniu 

w technologii Remix Michelin X Line 

Energy wykazują takie same osiągi, jak 

nowe. W podobny sposób, po pogłębianiu 

rowków bieżnika, opony zyskują większą 

trwałość w okresie, gdy zapewniają naj-

wyższą oszczędność paliwa. ▐

KD
Fot. Michelin

Oszczędności dla przewoźników

Podczas trzech testów porównawczych opon Michelin X Line Energy i Michelin X Energy 
SaverGreen przeprowadzonych na pięcioosiowym zestawie ciągnika z naczepą o masie 
całkowitej 40 ton poruszającym się 
po autostradzie biegnącej przez 
teren z licznymi wzniesieniami, wy-
kazano, że opony nowej gamy na 
dystansie 130 tys. km oszczędzają 
515 l paliwa, co pozwala obniżyć 
wydatki na paliwo o 644 euro. 
Jednocześnie test na zamkniętym 
torze o długości 110 m imitującym 
podjazd na autostradzie potwier-
dził, że większy przebieg opon nie 
pogorszył hamowania na mokrej 
nawierzchni. Asfaltową nawierzch-
nię pokryto dwumilimetrową warstwą wody, symulując w ten sposób warunki panujące pod-
czas ulewnego deszczu. Test ten wykazał, że naczepa wyposażona w opony X Line Energy T
w rozmiarze 385/55R22,5 zaczęła tracić przyczepność przy prędkości wyższej o 6 km/h 
niż naczepa z oponami konkurencyjnej marki.

MICHELIN X LINE ENERGY Z
MICHELIN X LINE ENERGY D

MICHELIN X LINE ENERGY T 

MICHELIN X Line ENERGY 

Innowacyjna konstrukcja: 
 Karkas 
 EnergyTM Flex
 InfiniCoil 

Innowacyjna rzeźba bieżnika: 
 Nowa rzeźba bieżnika: 5 żeber, 
 Lamele przez całą 
 wysokość klocków 
 bieżnika
 Szersze barki: +10 mm

Innowacyjna konstrukcja: 
 Karkas 
 EnergyTM Flex

Innowacyjna rzeźba bieżnika: 
 Lamele TowerPump: 
 Lamele Delta 
 przez całą wysokość 
 klocków bieżnika
 Nowa rzeźba szerszego 
 i mocniejszego 
 bieżnika

Innowacyjna konstrukcja: 
 Karkas EnergyTM Flex
 Stalowy kord o dużej gęstości
 nawinięcia

Innowacyjna rzeźba bieżnika: 
 Po raz pierwszy zastoso-
 wanie ułożonych wzdłużnie 
 lamel kropla wody 
 Nowa rzeźba bieżnika: 6 żeber 

Innowacyjne mieszanki gumy: 
 Materiał Carbion

www.truck-van.pl
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Przegląd opon długodystansowych

 Barum

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca

BF 15 265/70R19,5
295/80R22,5
315/80R22,5
315/70R22,5

D
C
D
D

C
C
C
C

70 dB
70 dB
70 dB
70 dB

Oś napędowa
BD 23 215/75R17,5 E C 73 dB
Oś naczepowa
BT 43 215/75R17,5

235/75R17,5
245/70R17,5
265/70R19,5
385/65R22,5
445/65R22,5

D
C
D
D
C
C

C
C
C
C
C
C

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

 Bridgestone

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca

ECOPIA 
H-STEER 001

315/70R22,5 B C 71 dB

R249 Ecopia 275/70R22,5
295/60R22,5
295/80R22,5
305/70R22,5
315/60R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5
385/55R22,5
385/65R22,5

C
D
C
D
D
C
C
D
C

C
C
C
C
C
B
C
C
B

72 dB
72 dB
72 dB
69 dB
71 dB
73 dB
72 dB
72 dB
74 dB

R249 EVO 
Ecopia

315/60R22,5
315/70R22,5
355/50R22,5

D
D
D

C
C
C

70 dB
71 dB
71 dB

Oś napędowa

Ecopia H-DRIVE 001 315/70R22,5 C C 74 dB
M749 Ecopia 295/60R22,5

295/80R22,5
315/45R22,5
315/60R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5

E
D

E
D
D

C
C

C
B
C

74 dB
75 dB

75 dB
75 dB
75 dB

Greatec M709 Ecopia 495/45R22,5
Oś naczepowa

Ecopia H-TRAILER 001 385/55R22,5
R109 Ecopia 385/55R22,5

385/65R22,5
C
C

D
C

73 dB
71 dB

R166II 435/50R19,5 D C 73 dB
R164 385/65R22,5

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

C
C
C

C
D
C

71 dB
70 dB
70 dB

 Continental

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca
HSL2+ Eco-plus 295/80R22,5

315/80R22,5

315/70R22,5

295/60R22,5

315/60R22,5

385/65R22,5

385/55R22,5

355/50R22,5

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

B

B

B

B

B

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

 Dunlop

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca

SP 344 205/75R17,5

215/75R17,5

225/75R17,5

235/75R17,5

245/70R17,5

265/70R17,5

245/70R19,5

265/70R19,5

285/70R19,5

305/70R19,5

275/70R22,5

295/60R22,5

295/80R22,5

315/60R22,5

315/70R22,5

315/80R22,5

385/55R22,5

385/65R22,5

D

D

D

C

D

D

D

D

C

C

D

C

D

C

B

C

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

C

C

C

B

B

C

72 dB

73 dB

72 dB

72 dB

72 dB

74 dB

72 dB

72 dB

72 dB

72 dB

71 dB

71 dB

72 dB

71 dB

72 dB

72 dB

71 dB

73 dB

Oś napędowa

SP 444 205/75R17,5

215/75R17,5

225/75R17,5

235/75R17,5

245/70R17,5

265/70R17,5

245/70R19,5

265/70R19,5

285/70R19,5

305/70R19,5

275/70R22,5

295/60R22,5

295/80R22,5

315/60R22,5

315/70R22,5

E

D

E

E

E

D

D

D

D

D

D

D

D

E

D

C

C

B

D

D

D

D

C

D

D

C

C

C

D

C

74 dB

73 dB

74 dB

74 dB

74 dB

74 dB

74 dB

73 dB

74 dB

74 dB

79 dB

78 dB

78 dB

77 dB

78 dB

Oś naczepowa

SP 244 315/80R22,5

385/55R22,5

385/65R22,5

455/65R22,5

D

B

C

B

C

B

B

B

78 dB

70 dB

71 dB

71 dB

 Goodyear

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca

LHS II 275/70R22,5

295/60R22,5

305/70R22,5

315/60R22,5

315/80R22,5

C

C

C

C

C

B

B

C

B

B

70 dB

71 dB

70 dB

71 dB

70 dB

LHS II + 295/80R22,5

315/60R22,5

315/70R22,5

315/80R22,5

355/50R22,5

385/55R22,5

385/65R22,5

C

C

B

B

B

C

C

B

B

C

B

B

B

B

70 dB

71 dB

71 dB

70 dB

72 dB

72 dB

72 dB

LHS II + HL 295/80R22,5

315/60R22,5

315/70R22,5

315/80R22,5

B

C

B

B

B

B

B

B

70 dB

72 dB

71 dB

70 dB

Oś napędowa

LHD II 275/70R22,5

295/60R22,5

305/70R22,5

D

C

D

C

C

C

74 dB

74 dB

73 dB

LHD II + 295/80R22,5

315/60R22,5

315/70R22,5

315/80R22,5

C

C

C

C

C

C

C

C

74 dB

73 dB

75 dB

74 dB

Oś naczepowa

LHT 265/55R19,5

11R22,5

385/65R22,5

435/50R22,5

C

C

B

B

C

C

C

D

73 dB

71 dB

72 dB

70 dB

LHT + 455/40R22,5 C C 72 dB

LHT II 435/50R19,5

385/55R22,5

A

A

C

C

71 dB

70 dB

 Fulda

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca

Ecocontrol 2 295/80R22,5

315/70R22,5

315/80R22,5

C

C

C

C

C

C

71 dB

72 dB

71 dB

Oś napędowa

Ecoforce 2 295/80R22,5

315/70R22,5

315/80R22,5

D

D

D

C

C

C

74 dB

75 dB

73 dB

Oś naczepowa

Ecotonn 385/55R22,5 B C 71 dB

Ecotonn + 385/65R22,5 C B 70 dB

Ecotonn LPT 215/75R17,5

245/70R17,5

235/75R17,5

245/70R19,5

265/70R19,5

285/70R19,5

9,5R17,5

C

C

C

C

C

B

C

C

C

C

C

C

C

B

68 Db

69 dB

69 dB

69 dB

70 dB

69 dB

71 dB

Oś napędowa

HDL 2 295/60R22,5

315/60R22,5

HDL 1 Eco-Plus 295/80R22,5 D C 76 dB

HDL 2+ Eco-Plus 295/55R22,5

295/60R22,5

315/80R22,5

315/70R22,5

315/60R22,5

D

D

D

C

D

C

C

C

C

C

75 dB

75 dB

75 dB

75 dB

75 dB

HD HYBRID 295/60R22,5

315/60R22,5

315/70R22,5

295/80R22,5

315/80R22,5

D

D

D

D

D

C

C

C

C

C

75 dB

75 dB

75 dB

75 dB

75 dB

Oś naczepowa

HTL 1 445/45R19,5 C C 73 dB

HTL 1 Eco-plus 385/55R19,5

385/55R22,5

C

C

C

C

73 dB

73 dB

HTL 2 Eco-Plus 215/75R17,5

235/75R17,5

245/70R17,5

385/65R22,5

C

C

C

B

C

C

C

C

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB
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 Michelin

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Uniwersalne

XZA 2 205/75R17,5
215/75R17,5
225/75R17,5
235/75R17,5

D
D
D
D

B
B
B
B

67 dB
67 dB
67 dB
67 dB

XZA 2 Energy 275/70R22,5
295/60R22,5
295/80R22,5
305/70R22,5
315/60R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5

D
C
C
C
C
C
C

C
B
C
B
B
C
C

67 dB
67 dB
67 dB
67 dB
67 dB
67 dB
67 dB

X LINE Energy Z 315/70R22,5 B B 69 dB

EnergySavergreen XZ 315/80R22,5 B C 67 dB

 Pirelli

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca
FH55 305/70R19,5

295/80R22,5

315/80R22,5

D

C

C

A

B

A

72 dB

73 dB

73 dB
FH88 275/70R22,5

295/60R22,5

295/80R22,5

305/70R22,5

315/70R22,5

385/65R22,5

D

C

C

C

C

A

B

B

A

A

71 dB

73 dB

70 dB

73 dB

71 dB
FH:01 385/55R22,5

295/60R22,5

315/60R22,5

385/65R22,5

305/70R22,5

315/70R22,5

295/80R22,5

315/80R22,5

C

C

B

C

B

C

B

A

A

B

B

B

B

A

71 dB

72 dB

72 dB

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB
Oś napędowa
TH65 295/80R22,5

315/80R22,5

F

E

C

B

75 dB

75 dB
TH88 275/70R22,5

295/60R22,5

295/80R22,5

305/70R22,5

315/70R22,5

E

E

C

E

B

B

B

C

72 dB

74 dB

73 dB

73 dB

 Kormoran

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Uniwersalne
U 8,5R17,5

215/75R17,5
10,0R20
11,0R20
12,0R20
10,0R22,5
11,0R22,5
12,0R22,5
275/70R22,5

D
D
C
C
D
C
C
C
C

C
C
B
B
B
B
B
C
B

69 dB
69 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB

Oś prowadząca

F 265/70R19,5
295/80R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5

D
C
C
C

B
C
C
C

70 dB
70 dB
70 dB
70 dB

Roads F 235/75R17,5
285/70R19,5

D
C

B
C

68 dB
68 dB

Oś napędowa
D 10,0R20

11,0R20
11,0R22,5
12,0R22,5
215/75R17,5
265/70R19,5
295/80R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5

D
E
D
E
F
E
E
E
D

C
C
C
C
C
C
C
C
C

73 dB
73 dB
73 dB
73 dB
73 dB
73 dB
72 dB
73 dB
72 dB

Roads D 235/75R17,5
285/70R19,5

E
D

C
C

74 dB
74 dB

Oś naczepowa
T 8,5 R15

215/75R17,5
245/70R17,5
265/70R19,5
285/70R19,5
365/80R20
385/65R22,5

D
C
D
C
C
C
B

C
C
B
B
C
B
B

70 dB
69 dB
70 dB
70 dB
69 dB
70 dB
70 dB

Roads T 235/75R17,5 D B 70 dB

 Sava

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca

Avant A3 205/75R17,5 

215/75R17.5

225/75R17,5

235/75R17,5

245/70R19,5

265/70R19,5

285/70R19,5

11R22,5

13R22,5

D

D

D

D

D

D

D

D

D

C

C

C

B

C

C

C

B

C

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

69 dB

70 dB

71 dB

71 dB

Avant 3 plus 12R22,5 C C 71 dB

Avant 4 295/80R22,5

315/70R22,5

315/80R22,5

C

C

C

C

C

C

71 dB

72 dB

71 dB

Oś napędowa

Orjak O3 205/75R17,5 

215/75R17.5

225/75R17,5

235/75R17,5

245/70R19,5

265/70R19,5

285/70R19,5

11R22,5

F

F

F

F

E

E

D

E

C

C

C

C

C

C

D

C

74 dB

73 dB

74 dB

74 dB

74 dB

75 dB

74 dB

75 dB

Orjak O3 plus 12R22,5 D B 72 dB

Orjak 4 295/80R22,5

315/70R22,5

315/80R22,5

D

D

D

C

C

C

74 dB

75 dB

73 dB

Oś naczepowa

Cargo C3 245/70R19,5

265/70R19,5

C

C

C

C

71 dB

71 dB

Cargo C3 plus 385/65R22,5 C C 70 dB

Oś prowadząca

X Energy XF 315/60R22,5 C B 67 dB

EnergySavergreen XF 315/70R22,5 C B 67 dB

XFA 2 Energy 385/55R22,5 C B 67 dB

Oś napędowa

XDA 2 +Energy 275/70R22,5
295/60R22,5
295/80R22,5
305/70R22,5
315/60R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5

D
D
D
C
D
C
D

C
C
C
C
C
C
C

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

Energy Savergreen XD 315/70R22,5
315/80R22,5

C
C

C
C

73 dB
73 dB

X LINE ENERGY D 315/70R22,5 B C 71 dB

Oś naczepowa

XTA 2 +Energy 215/75R17,5
445/45R19,5 

C
C

B
B

69 dB
69 dB

XTA 2 Energy 245/70R19,5
285/70R19,5
425/55R19,5
275/70R22,5

C
C
C
C

B
B
B
B

69 dB
69 dB
69 dB
69 dB

X LINE 
ENERGY T

215/75 R17,5
235/75 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R17,5
385/55 R22,5

B
B
B
B
A

B
B
B
B
B

68 dB
68 dB
68 dB
68 dB
70 dB

Energy 
Savergreen XT

385/55R22,5
385/65R22,5

B
B

C
B

69 dB
69 dB

TH:01 295/60R22,5

315/60R22,5

305/70R22,5

315/70R22,5

295/80R22,5

315/80R22,5

C

C

C

C

C

B

B

B

B

B

74 dB

73 dB

73 dB

73 dB

73 dB
Oś naczepowa
ST35 385/65R22,5 C A 72 dB
ST01 205/65R17,5

245/70R17,5

215/75R17,5

235/75R17,5

245/70R19,5

265/70R19,5

285/70R19,5

435/50R19,5

445/45R19,5

385/55R22,5

385/65R22,5

C

C

D

C

D

D

D

B

C

B/C 

B

C

B

C

C

A

A

A

A

A

70 dB

69 dB

70 dB

69 dB

71 dB

72 dB

72 dB

70 dB

72 dB

71 dB
ST:01 

Neverending

385/55R22,5

385/65R22,5

A

A

A

A

72 dB

72 dB

295/80R22,5 oraz 315/80R22,5 do zastosowa-
nia na wszystkich osiach. Zapewniają one wy-
soką ekonomikę eksploatacji, ponieważ wpły-
wają na oszczędne zużycie paliwa. Na szosie 
gwarantują dobrą przyczepność wzdłużną 
i poprzeczną, stabilność kierunkową, precyzję 
kierowania pojazdem, a także – dzięki zastoso-
wanym lamelom – dobrą przyczepność na mo-
krej nawierzchni przez cały okres eksploatacji. 

Kolejna nowość to Conti CityPlus HA3, opo-
na opracowana specjalnie z myślą o zastoso-
waniu w autobusach regionalnych. Można ją 
stosować na wszystkich osiach i dostępna jest 
w rozmiarze 295/80R22,5. Wyróżnia się dobry-

Autobusowe trio
Podczas targów Commercial Vehicle Show 

2013 w Birmingham swoją premierę miała nowa 
gama opon Continental trzeciej generacji prze-
znaczonych dla autobusów. 

Dzięki trzem nowym seriom opon: Conti 
Coach, Conti CityPlus i Conti Urban, skonstru-
owanym z myślą o określonych zastosowa-
niach, Continental wpisuje się w różne potrzeby 
branży autobusowej. 

Dla autobusów dalekobieżnych dedykowa-
ne są opony Conti Coach HA3 w rozmiarach 

mi właściwościami jezdnymi i przyczepnością 
na mokrej nawierzchni przez cały okres eks-
ploatacji, długim przebiegiem i równomiernym 
zużyciem. Dodatkowo zapewnia komfort po-
dróżnym, oszczędne zużycie paliwa oraz możli-
wości bieżnikowania i regeneracji. 

Natomiast z myślą o wymagającej komunika-
cji miejskiej oferowana jest uniwersalna opona 
Conti Urban HA3, w rozmiarach 275/70R22,5 
i 315/60R22,5. Mocna ściana boczna skutecz-
nie chroni oponę przed uszkodzeniami w wy-
niku najechania na krawężnik oraz zapewnia 
nawet o 20% dłuższy przebieg. ▐

Fot. Continental

www.truck-van.pl
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Od roku 2011 Bridgestone dostarcza 

również opony nowej gamy producentom 

pojazdów. W 2012 roku dołączyli do nich 

kolejni odbiorcy. Najnowsze opony są  eks-

ploatowane przez wybranych klientów, co 

pomaga w zebraniu opinii na ich temat 

przed ofi cjalnym wprowadzeniem na ry-

nek szerszej gamy rozmiarów.

W kwietniu tego roku do opony pro-

wadzącej i napędowej dołączyła opona 

naczepowa Ecopia H-Trailer 001 w roz-

miarze 385/55R22,5. Cechują ją dobre 

osiągi w zakresie przebiegu i trwałości, co 

zdecydowanie przyczynia się do obniżenia 

mniejsze opory toczenia, lepszą przyczep-

ność i hamowanie na mokrej nawierzch-

ni. Zgodnie z europejskimi przepisami 

dotyczącymi oznakowania opon Ecopia 

H-Trailer 001 uzyskała klasę B w odniesie-

niu do oporów toczenia, klasę C w przy-

czepności na mokrej nawierzchni oraz 

wartość 73 dB dla emisji hałasu. Oprócz 

NanoPro-Tech, zastosowano w niej tech-

nologię Waved Belt, która poprawia stabil-

ność i trwałość konstrukcji.

Brigdestone zapewnia, że stosując jed-

nocześnie opony Ecopia H-Trailer 001, 

Ecopia H-Steer 001 i Ecopia H-Drive 001, 

5% w dół
Rok temu swoją premierę miały opony długodystansowe na oś prowadzącą 
Ecopia H-Steer 001 i napędową Ecopia H-Drive 001 marki Bridgestone. W tym roku dołączyły 
do nich opony naczepowe Ecopia H-Trailer 001.

Nowe opony w rozmiarze 315/70R22,5 

zaprezentowano po raz pierwszy 

w Europie na targach Reifen Essen 

w 2012 r. Opony Ecopia H-Steer 001 i Eco-

pia H-Drive 001 wykorzystują mieszankę 

Bridgestone NanoPro-Tech, która ograni-

cza straty energii w wierzchniej części opo-

ny podczas jej obrotu. Zmniejszone straty 

energii przekładają się na niższy opór tocze-

nia, bez pogarszania trakcji, przyczepności 

na mokrej nawierzchni oraz przebiegów. 

Niezależne testy drogowe przeprowa-

dzone w lipcu 2011 r. przez TÜV SÜD 

Automotive GmbH potwierdziły, że nowe 

opony na oś prowadzącą i napędową mają 

niższe opory toczenia odpowiednio o 18,9 

i 26,5% w porównaniu do poprzedniej ge-

neracji gamy Ecopia, co pozwala zaoszczę-

dzić do 4,4% paliwa. 

kosztów obsługi fl oty pojazdów. Opona ta 

łączy w sobie wysoką trwałość, doskonałe 

prowadzenie, odporność na zużycie oraz 

możliwość bieżnikowania poprzedniczki 

(Ecopia R109), zapewniając jednocześnie 

można zaoszczędzić na paliwie nawet 5% 

w porównaniu z poprzednimi wersjami 

opon Ecopia. ▐

KD
Fot. Brigdestone

» Dzięki optymalnej równowadze między oporem toczenia, 
a wytrzymałością w dużych przebiegach, nowe opony Ecopia są rozwiązaniem dla fl ot, 

które chcą obniżyć swoje koszty operacyjne, zarówno poprzez redukcję 
kosztów paliwa, jak i kosztów na kilometr. «

Harald Van Ooteghem, starszy menedżer 
ds. planowania marketingowego w Bridgestone Europe

www.truck-van.pl
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F irmy oponiarskie już od jakiegoś 

czasu proponują urządzenia, któ-

re umieszczone w kole pozwalają 

szybko sprawdzić ciśnienie. W zeszłym 

roku swoją premierę miał system marki 

Pirelli Cyber Fleet. Elektroniczny czujnik 

zamontowany po wewnętrznej stronie 

opony automatycznie monitoruje ciśnie-

nie i temperaturę opon. W zależności od 

potrzeb można korzystać z Cyber Fleet 

w trybie statycznym lub dynamicznym. 

Jeżeli pojazd często zjeżdża do bazy, opty-

malnym rozwiązaniem będzie sczytywa-

nie danych z czujników za pomocą ręcz-

nego urządzenia. Po zebraniu informacji 

z kół danego pojazdu można je za pomo-

cą złącza USB przesłać na dysk kompute-

ra. Jeżeli natomiast pojazd jest w ciągłym 

ruchu i rzadko pojawia się w fi rmie, lep-

szym rozwiązaniem będzie zdalne prze-

syłanie danych w czasie rzeczywistym 

bezpośrednio z czujników do fi rmowego 

komputera. Dodatkowym plusem takie-

go rozwiązania jest natychmiastowa in-

formacja o nieprawidłowej temperaturze 

lub ciśnieniu, którą otrzymuje kierow-

ca i zarządzający fl otą. Funkcja Track 

& Trace śledzi wszystkie informacje na 

temat opon każdego pojazdu z osobna, 

w tym istotnych parametrów takich jak 

przebyty dystans i prędkość. Czuwa też 

nad tym, żeby opony zawsze były na swoim 

miejscu. Ciągłe monitorowanie ogumienia 

pozwala zaplanować naprawy i serwiso-

wanie, unikając kłopotliwych przestojów, 

jakie mogą się przydarzyć w razie awarii. 

Nieprawidłowe ciśnienie w ogumieniu 

prowadzi do zwiększenia oporów tocze-

nia, nierównomiernego zużycia bieżnika, 

obniżonej kontroli nad pojazdem i wydłu-

żenia drogi hamowania, które negatywnie 

wpływają na zużycie paliwa, żywotność 

opon i bezpieczeństwo na drodze. Za ni-

skie o 10% ciśnienie w oponach powoduje 

wzrost zużycia paliwa o ok. 0,8%, przy 20% 

niedoborach – 3%. Cyber Fleet nie tyl-

ko optymalizuje koszty eksploatacji fl oty 

poprzez oszczędność paliwa, ale również 

usprawnia serwisowanie opon.

W 2012 roku Cyber Fleet był testowany 

w 43 samochodach ciężarowych wyposa-

żonych w 322 czujniki, które przejechały 

około 15 mln km w Niemczech, Szwecji, 

Włoszech, Turcji i Brazylii. Próby wykazały, 

że w ciągu roku dzięki monitoringowi opon 

koszty paliwa zmniejszyły się o około 1000 

euro w przeliczeniu na jeden pojazd.

Podobne testy mają być przeprowadza-

ne od lipca w Polsce. Poprzedzi je cykl 

regionalnych szkoleń dedykowanych stra-

tegicznym dilerom Pirelli, którzy będą 

oferować Cyber Fleet. Ceny systemu nie 

zostały jeszcze ustalone. Będą znane na 

przełomie czerwca i lipca. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Pirelli

Elektroniczny czujnik systemu 
Pirelli Cyber Fleet 
zamontowany jest na wew-
nętrznej stronie opony. 
Do stacjonarnego 
odczytywania danych służy 
ręczne urządzenie 
sczytujące, które można 
podłączyć do komputera. 
Po zintegrowaniu 
Cyber Fleet z systemem 
transmisji danych, 
opony mogą być 
zdalnie 
monitorowane.

Jarosław Krzempek, 
menedżer ds. sprzedaży opon ciężarowych Pirelli Polska

Cyber Fleet cieszy się zainteresowaniem polskich flot, szczególnie tych dużych, posiadają-
cych pokaźne parki pojazdów. Główną rolę odgrywa tu faktor skali. Koszty zakupu paliwa 
stanowią znaczący odsetek całkowitego kosztu utrzymania floty ciężarowej. W przypadku 
dużych flot optymalizacja tych kosztów ma zatem dużo większe znaczenie, gdyż wartość 
uzyskanych oszczędności jest większa. Znaczna część dużych flot dysponuje także kom-
pleksowym zapleczem usprawniającym zarządzanie parkiem samochodowym, korzysta 
z narzędzi wspierających kontrolę kosztów utrzymania floty i poszukuje optymalnych rozwią-
zań pozwalających na ich redukcję.

CYBERflota
Nieprawidłowe ciśnienie w oponach to wyższe spalanie, krótszy przebieg opon i wydłużona 
droga hamowania. Na szczęście jest prosty sposób, żeby temu zaradzić. Elektroniczny czujnik.

www.truck-van.pl
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Wystawa „Transport Logistic” jest 

ku temu najlepszą okazją. Jesienią 

2012 r. Schmitz zaprezentował na 

IAA w Hanowerze własny agregat chłod-

niczy. Teraz rozwija system telematyczny 

TrailerConnect, który ma zapewnić użyt-

kownikowi szybki dostęp do informacji 

o jego pojazdach. 

System stale rejestruje i przechowuje pa-

rametry pracy chłodni. Przekazuje je użyt-

kownikowi pojazdu drogą mailową. Dzięki 

temu raport dotyczący temperatury można 

odczytać na komputerze lub smartfonie. 

W zależności od potrzeb użytkownika, 

Schmitz proponuje trzy warianty systemu. 

Pierwszy, Cargobull Telematics przezna-

czony jest dla posiadaczy małych i śred-

nich fl ot. Drugi, TelematicOne będzie 

użyteczny dla przedsiębiorstw, które mają 

duży tabor. Na jednym portalu łączy in-

formacje pochodzące z systemów telema-

tycznych ciągników oraz naczep różnych 

producentów. Dostawcą TelematicOne jest 

fi rma T-Systems. 

Ostatni wariant Fleet4You skupia infor-

macje użyteczne dla właściciela fl oty oraz 

dla serwisu. Daje pełną wiedzę o bieżących 

parametrach pojazdu oraz jego stanie tech-

nicznym. Dzięki temu warsztat ma dostęp 

do danych, które ułatwiają diagnozowanie 

pojazdu, jego obsługę i naprawę. Informa-

cje te są również w zasięgu menedżera fl o-

ty. Może on szybciej reagować na usterki 

pojazdu i lepiej planować obsługę. Skraca 

to czas, w jakim zestaw jest wyłączony 

z ruchu. Jednocześnie jego właściciel ma 

pełen wgląd w koszty obsługi. 

System telematyczny Schmitza oferu-

je możliwość komunikacji dwustronnej. 

Poza odczytem parametrów chłodni, 

umożliwia również zdalną modyfi kację 

ustawień. Nowością targową jest również 

czujnik, który identyfi kuje ciągnik, jaki 

jest łączony z naczepą. 

Propozycje Schmitza składają się na ca-

łościowy, spójny system, który ma sprawić, 

że nabywca naczepy będzie mógł z każdym 

zagadnieniem eksploatacyjnym zwracać 

się w jedną stronę: do jej producenta. ▐

Michał Kij
Fot. Schmitz-Cargobull

Obrót Grupy Bosch w Polsce w 2012 roku 
wzrósł prawie o 9%, do 793 mln euro, jednak 
sprzedaż spadła do 753 mln euro, głównie 
z powodu osłabienia koniunktury gospodarczej.

„Bosch utrzymuje silną pozycję na polskim 
rynku pomimo wyraźnego pogorszenia sytu-
acji ekonomicznej w sektorze budowlanym 
i przemyśle w drugiej połowie ubiegłego roku” 
– powiedziała Krystyna Boczkowska, repre-
zentantka Grupy Bosch w Polsce. 

Schmitz stworzył własną oś Rotos, a teraz własny agregat chłodniczy. Tegoroczną nowością 
jest precyzyjny system pomiaru poziomu paliwa w agregacie.

Moduł systemu TrailerConnect zbiera informacje 
o naczepie. Teraz może korzystać z nich również 
warsztat, co przyspieszy obsługę.

Pełna integracja
„Czas na telematykę” ogłasza Schmitz-Cargobull i podczas 
targów logistycznych w Monachium skupia się na szybkości 
i łatwości obróbki danych w transporcie chłodniczym.

800 mln euro 
obrotów

W 2012 roku Grupa Bosch zainwestowała 
w naszym kraju 20 mln euro w środki trwałe, 
przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne 
oraz rozbudowę linii produkcyjnych w fabryce 
układów hamulcowych w Mirkowie. 

Mimo pogorszenia koniunktury w drugiej po-
łowie roku, działy handlowe Boscha umocniły 
swoją pozycję na rynku. Spadek popytu na 
nowe samochody oraz naprawy samochodów 
używanych przyczyniły się do dwucyfrowego 
wzrostu obrotów działu części samochodo-
wych, który oferuje kompleksową gamę czę-
ści zamiennych, uzupełnioną o urządzenia 
diagnostyczne oraz szkolenia techniczne dla 
warsztatów. Dalsze rozszerzanie sieci 400 au-
toryzowanych warsztatów Bosch Car Service 
jest ważnym elementem strategii dotarcia do 
jeszcze większej liczby użytkowników.

W bieżącym roku Bosch oczekuje wzrostu 
obrotów na poziomie od 2 do 4%. Firma bę-
dzie kontynuowała działania mające na celu 
poprawę wyniku finansowego, m.in. obniżając 
koszty stałe. Konsekwentnie będzie natomiast 
wzmacniać swoją pozycję w obszarach rozwią-
zań dla ochrony środowiska, poprawy efektyw-
ności energetycznej oraz bezpieczeństwa. 

„W roku 2013 zamierzamy poszerzać na-
sze udziały rynkowe, głównie poprzez lepszą 
penetrację rynku, szczególnie w sektorze 
produkcyjnym, a także poszukiwanie nowych 
kanałów dystrybucji, kompleksową ofertę 
i zwiększenie efektywności. Planujemy wzbo-
gacenie naszej oferty produktowej o usługi 
i wsparcie techniczne” – zapewnia Krystyna 
Boczkowska. ▐

Fot. Bosch
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W 
wielu przypadkach samo nadwozie 

izotermiczne nie jest wystarczają-

ce. Wysokie lub niskie temperatury 

panujące na zewnątrz pojazdu wymaga-

ją zastosowania dodatkowych urządzeń 

chłodniczo-grzewczych. Dzięki nim prze-

wożone wędliny, mięso czy produkty 

mleczne, nawet przy największych upałach 

albo mrozach, zachowują świeżość.

Opcje napędu

Transport i dystrybucja to najbardziej 

newralgiczne ogniwa w całym łańcuchu 

dostaw. Z tego względu fi rmy przewozowe 

muszą wykorzystywać najlepsze, a jedno-

cześnie najbardziej ekonomiczne rozwią-

zania gwarantujące dostarczenie towaru 

o niezmienionej jakości. Oferta agre-

gatów chłodniczych jest jednak na tyle

rozbudowana, że bez trudu można do-

brać urządzenie znakomicie odpowia-

dające specyfi ce działalności, kon-

kretnemu pojazdowi, a nawet preferen-

cjom estetycznym.

Zależnie od rodzaju, agregaty montowa-

ne w samochodach dostawczych pozwalają 

na utrzymywanie temperatury produktów 

chłodzonych, mrożonych i głęboko mro-

żonych. Występują w wersjach jedno- lub 

wielotemperaturowych, z przeznaczeniem 

do chłodzenia przestrzeni ładunkowych 

o pojemności od kilku do nawet kilkudzie-

sięciu metrów sześciennych. Najczęściej 

są to urządzenia ze sprężarką napędzaną 

od silnika pojazdu lub z sieci zewnętrznej 

o napięciu 230 lub 400 V. 

Napęd agregatu od jednostki spalino-

wej wymaga zastosowania zestawu mon-

tażowego specyfi cznego dla danego typu 

samochodu. Czasami jednak nie pozwala 

na to konstrukcja samochodu. Wówczas 

stosuje się agregaty tzw. alternatorowe. 

Urządzenia te do napędu sprężarki wyko-

rzystują silnik elektryczny zasilany napię-

ciem 12 V z instalacji elektrycznej pojaz-

du. Aby praca przebiegała bez zakłóceń, 

w takim przypadku należy zastosować 

alternator o podwyższonej mocy. Agregaty 

z napędem elektrycznym mogą być cza-

sowo zasilane z akumulatora, np. podczas 

dłuższego postoju, zapobiegając zmianom 

temperatury wnętrza. Wtedy jest jednak 

montowany układ monitorujący napięcie 

akumulatora, co zapobiega jego całkowite-

mu rozładowaniu, a tym samym umożliwia 

ponowny, bezproblemowy rozruch silnika.

Na rynku są też dostępne rozwiązania 

z generatorem montowanym w komorze 

silnika, który przekształca energię me-

chaniczną w elektryczną. Wytworzony 

prąd trafi a następnie do falownika zasi-

lającego hermetyczną sprężarkę o regu-

lowanej wydajności. Dzięki temu można 

osiągnąć dużą wydajność agregatu już od 

niewielkich obrotów silnika (np. na biegu 

jałowym), bardzo częstych podczas jazdy 

w zatłoczonych aglomeracjach. Nie ma 

więc obaw o wytracanie pożądanej tem-

peratury wnętrza np. przy częstym otwie-

raniu ładowni. Znaczącą korzyścią takich 

układów jest również mniejsza liczba ru-

chomych elementów oraz złączy, co wpły-

wa na większą bezawaryjność wykorzysty-

wanej fl oty i niższe koszty jej eksploatacji. 

Pod kontrolą
Zanim żywność trafi na stół, często musi przebyć bardzo długą drogę. 
By nie straciła swoich właściwości, wymaga odpowiednich warunków transportu.
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Płasko lub czołowo

Wewnątrz ładowni (do sufi tu lub na 

ścianie grodziowej) jest montowany pa-

rownik. Najlepiej, gdy ma płaski kształt, co 

do minimum ogranicza pojemność wnę-

trza. Jest to szczególnie ważne w najmniej-

szych samochodach o kubaturze kilku m3. 

Skraplacze zazwyczaj są instalowane na 

ścianie czołowej zabudowy wystającej po-

nad kabinę (nadwozia kontenerowe) lub 

na dachu (furgony). W drugim przypadku 

można liczyć na bardzo płaskie urządze-

nia typu split, których wysokość wynosi 

zaledwie ok. 20 cm. Dodatkowo są one 

odpowiednio wyprofi lowane, zapewniając 

jak najmniejszy opór powietrza. Czasami 

stosuje się również agregaty ze skraplacza-

mi, które są montowane w komorze silnika 

albo pod podłogą samochodu. Eliminują 

one konieczność ingerencji w konstrukcję 

dachu, są praktycznie niewidoczne i nie 

pogarszają aerodynamiki pojazdu.

Oprócz funkcji chłodzenia, większość 

agregatów może też ogrzewać wnętrze. 

Jest to niezbędne w czasie kilkudziesię-

ciostopniowych mrozów, np. przy prze-

wozie kwiatów wymagających dodatniej 

temperatury. W ten sposób przestrzeń ła-

dunkowa jest ogrzewana gorącym gazem 

(odwrócenie cyklu chłodniczego) albo za 

pomocą grzałek elektrycznych. Te drugie 

uniezależniają wydajność urządzenia od 

pracy silnika spalinowego, zapobiegając 

konieczności stosowania dodatkowych 

instalacji grzewczych, gdy trzeba zapew-

nić temperaturę wnętrza na poziomie 

+12÷15°C, przy temperaturze otoczenia 

rzędu –30°C.

Prawidłowy dobór

W każdym przypadku kluczowe zna-

czenie ma nie tylko konstrukcja agregatu, 

Kompaktowe wymiary parowników mają 
największe znaczenie w niewielkich furgo-
nach. Zintegrowane z dachem do minimum 
ograniczają przestrzeń ładowni.

Skraplacze nowoczesnych agregatów 
dachowych mają niewielką wysokość i aerody-
namiczny kształt, zapobiegając wzrostowi 
zużycia paliwa.

Agregaty Mitsubishi są produkowane 
w Japonii, z japońskich komponentów. 
Szeroka oferta urządzeń spełnia 
wymagania nadwozi różnej wielkości.
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schłodzonego powietrza spowodowane 

częstym otwieraniem drzwi.

Istotnym zagadnieniem związanym 

z agregatami chłodniczymi są układy re-

jestracji i kontroli temperatury w czasie 

całego cyklu transportu. Gromadzone 

informacje mogą być przechowywane 

w obszernej pamięci urządzenia, druko-

wane w formie grafi cznej lub tabelarycznej 

albo przekazywane zdalnie w czasie rze-

czywistym za pomocą technologii GPS/

GPRS. Rejestratory są dostępne w różnych 

wersjach, np. montowane wewnątrz kabi-

ny lub na zewnątrz, na nadwoziu chłodni-

czym. Stosując takie urządzenia, w bardzo 

łatwy sposób można śledzić i dokumento-

wać warunki przewozu towaru, minimali-

zując ryzyko jego zepsucia.

Wymagania stawiane współczesnym 

agregatom chłodniczym są bardzo wyso-

kie. Dobre urządzenie tego typu nie tylko 

powinno utrzymywać zadaną tempera-

turę wnętrza, ale musi być ekonomicz-

ne, ekologiczne, lekkie, a jednocześnie 

„upchane” w jak najmniejszej, aerodyna-

micznej zabudowie. To cel dla wszystkich 

producentów. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Carrier Transicold, Heifo, 

Kerstner, K. Wójtowicz

Agregaty chłodnicze Pulsor firmy 
Carrier Transicold wykorzystują technologię E-Drive obejmującą 
generator i falownik. Zapewniają dużą wydajność chłodzenia już przy niewielkiej prędkości 
obrotowej silnika, odpowiednio do specyfiki miejskiej dystrybucji.

ale również jego dopasowanie do pojaz-

du, a dokładniej – wielkości przestrzeni 

ładunkowej. Najważniejszym kryterium 

jest wydajność urządzenia, która powinna 

być na tyle duża, aby w określonym czasie 

„odprowadzić” z przestrzeni ładunkowej 

ilość ciepła niezbędną dla utrzymania za-

łożonej temperatury przewożonego ładun-

ku. Określa się ją zwykle na dwa sposoby. 

Pierwszy polega na wykorzystaniu zaleceń 

producenta agregatu dla gabarytów zabu-

dowy. Trzeba jednak pamiętać, że są one 

ustalone dla warunków eksploatacji pojaz-

du, które mogą nieco odbiegać od rzeczy-

wistości. Chcąc ustrzec się błędu, najlepiej 

zweryfi kować sugestie producenta poprzez 

analityczne oszacowanie zapotrzebowania 

wydajności chłodniczej – metoda druga. 

Służą do tego procedury obliczeniowe za-

warte w specjalnej normie DIN. Zakładają 

one, że urządzenie chłodnicze powinno 

niwelować straty związane z przenikaniem 

ciepła przez ścianki nadwozia, na skutek 

różnicy temperatury między przestrze-

nią ładunkową a otoczeniem. Zależnie od 

specyfi ki transportu czy przewożonego 

towaru, w obliczeniach można uwzględnić 

np. promieniowanie słoneczne, powiewy 

wiatru, „oddychanie” owoców czy warzyw, 

nieszczelność nadwozia, a nawet straty 

Seria V to najbardziej zawansowane agregaty chłodnicze firmy Thermo King przeznaczone 
dla samochodów dostawczych. Model V-300 Max pozwala na utrzymanie temperatury 
–20OC we wnętrzu o pojemności 20 m3, przy temperaturze otoczenia +30OC, pięciu 
otwarciach drzwi na godzinę i izolacji komory 0,5 W/m2K.

Pierwszy dzień tego wydarzenia, trady-
cyjnie już, będzie dedykowany największym 
klientom Inter Cars SA oraz przedstawicielom 
mediów. Podczas targów, w strefie bizneso-
wej, będzie można zapoznać się ze specjal-
nie przygotowaną ofertą części zamiennych, 
narzędzi i urządzeń warsztatowych Inter Cars 
oraz blisko 200 wystawców. Będzie to idealna 
okazja, żeby zobaczyć nowości produktowe 
oraz nowinki technologiczne. Uczestnicy będą 
mieli zagwarantowane komfortowe warunki 
do rozmów, nawiązywania kontaktów oraz za-
wierania transakcji. Ekspozycja, podobnie jak 
w poprzednich latach, będzie znajdować się na 
ponad 20 000 m2 powierzchni, co czyni z Tar-
gów Inter Cars największą imprezę tego typu 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz sto-
isk wystawców, prezentacji nowych produktów 
i rozwiązań technologicznych na uczestników 
czekają szkolenia produktowe oraz techniczne.  

Szczęśliwa 
trzynastka
We wrześniu już po raz 
trzynasty odbędą się Targi 
części zamiennych, narzędzi 
i wyposażenia warsztatów 
organizowane przez firmę 
Inter Cars SA.

Targi Inter Cars to też wyjątkowe miejsce, 
gdzie biznes łączy się z pasją do motor sportu. 
Dlatego nie zabraknie pokazów motoryzacyj-
nych takich jak drift, stunt, wyścigi samocho-
dowe, akrobacje motocyklowe, występy Drag-
sterów i wiele innych. Oprócz tego na gości 
czekać będzie moc atrakcji, niespodzianki 
oraz ciekawe konkursy. 

Impreza odbędzie się na warszawskim 
Lotnisku Bemowo i będzie trwać trzy dni od 
6 do 8 września.

Więcej informacji już wkrótce na stronie 
www.13targi.intercars.com.pl. ▐

Fot. IC
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P rognozy są dobre. Już w 2014 r. spo-

dziewane jest odbicie, ale pierwszy 

kwartał 2013 był wyraźnie słabszy 

niż analogiczny okres rok temu. Spadek 

trwa już drugi sezon. W 2012 r. popyt na 

olej napędowy spadł o 9%, a na benzyny 

o 5%. W tym czasie zużycie LPG wzrosło 

o 3%. Rynek wchłonął 5,024 mln m3 ben-

zyn, blisko 14,3 mln m3 oleju napędowego 

i 4,024 mln m3 LPG. Tradycyjne paliwa 

są drogie i ludzie szukają zastępstwa, co 

widać w wynikach sprzedaży gazu. Poza 

statystyką pozostaje „szara strefa”, która 

zdaniem dostawców paliw ostatnio znów 

się wzmocniła. 

Liczyć krople

Producenci cystern starają się przeko-

nać nabywców tradycyjnymi walorami 

produktów, przede wszystkim dużą ob-

jętością przy niskiej masie własnej. Zara-

zem coraz ważniejszym argumentem jest 

łatwość za- i rozładunku, a także skrupu-

latna kontrola przebiegu obu tych czyn-

ności. Do wysokiej rangi urastają syste-

my, które rejestrują i archiwizują dane 

o ilości transportowanego i wydawanego 

paliwa. Na wyposażeniu cysterny coraz 

częściej jest drukarka. 

Dzieje się tak nie tylko dlatego, że pali-

wo jest ładunkiem coraz bardziej cennym. 

Rozszerza się krąg hurtowych odbiorców 

paliw. Poza stacjami benzynowymi dzia-

łającymi pod szyldem koncernów, super-

marketów i operatorów niezależnych są to 

również fi rmy, które decydują się instalo-

wać zbiorniki z dystrybutorami u siebie, 

aby z nich tankować własny tabor. Dzięki 

temu dostają paliwo taniej i mają lepszą 

kontrolę nad tym, kto, kiedy, ile i do cze-

go zatankował. Także duże gospodarstwa 

rolne inwestują w stacje paliwowe na 

własny użytek. W tej sytuacji cysterna na 

podwoziu samochodu, przyczepy lub na-

czepy staje się ruchomą hurtownią, która 

musi skrupulatnie rozliczać się z jednej 

strony z nabywcą, z drugiej ze swoim wła-

ścicielem. 

Nadal nowi

Choć działające w naszym kraju fi rmy 

mają poczucie dobrego rozeznania na 

rynku, czemu towarzyszy pewien marazm 

w staraniach o klientów, inni nie wahają 

się szukać dla siebie miejsca w stabilnym, 

zdawałoby się porządku. 

Podczas targów można było oglądać 

naczepę cysternę niemieckiej fi rmy Wil-

lig. Podzielony na cztery komory zbiornik 

miał pojemność 43  000 l. Układ jezdny 

został wyposażony w osie BC+ z poprzecz-

nymi belkami wykonanymi z kompozytu 

z włókna węglowego, lekkiego i mocnego. 

Naczepę, wyróżniającą się zbiornikiem 

z blachy w „naturalnym”, srebrzystym ko-

lorze zaprezentowała włoska fi rma Sacim. 

Mało znany u nas producent ma bogatą 

gamę, która obejmuje różnego typu cyster-

ny, w tym lotniskowe oraz tank-kontenery. 

Autocysternę ze zbiornikiem o nietypo-

wym przekroju poprzecznym, cylindrycz-

no-eliptycznym można było oglądać na 

stoisku Tank-Service’u. Może być monto-

wana na podwoziach o masie całkowitej 

12, 16 lub 26 t. W zależności od rozmiaru 

zbiornik ma dwie, trzy lub cztery komory. 

Nagrodę targów otrzymała autocyster-

na ACP-9 fi rmy BC-LDS przeznaczona 

do tankowania statków powietrznych. Jej 

objętość wynosiła 9000 l. Na tylnej ścia-

nie zamontowano szafk ę z aparaturą do 

tankowania samolotów i śmigłowców. Za-

budowę wykonano na podwoziu Renault 

Midlum z silnikiem o mocy 220 KM. 

Targi nie dały pełnego przekroju oferty 

cystern paliwowych, ale zabłysnęły kilko-

ma interesującymi pojazdami, które mo-

głyby stać się polem dyskusji nie tylko dla 

klientów, ale również konstruktorów. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Jubileusz w przerwie

XX Międzynarodowe Targi Stacja Paliw odbyły się 
w momencie, gdy branżę paliwową dotyka spadek popytu. 
Specjaliści oceniają go jednak jako chwilowy.

Autocysterna ACP-9 firmy 
BC-LDS zdobyła tytuł 

„Produktu Roku 2013” w kategorii 
„Logistyka i dystrybucja paliw”.

Cysterna paliwowa 
będąca częścią długiego 
katalogu wyrobów 
włoskiej firmy Sacim. 

Naczepa cysterna Willig z osiami, wykorzystu-
jącymi w konstrukcji belkę z włókna węglowego. 
Tworzywo to coraz śmielej wchodzi 
do konstrukcji naczep, nie tylko paliwowych.
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Sachs Roadshow to szansa 

na zdobycie praktycznej 

wiedzy w zakresie ukła-

dów przeniesienia napędu oraz 

zawieszenia podczas całodnio-

wych szkoleń technicznych. Chęć 

wzięcia udziału w imprezie zgło-

siło ok. 12 tys. osób. Ostatecznie 

o uczestnictwie w programie de-

cydowała wielkość obrotu danego 

warsztatu częściami zamiennymi 

marek należących do koncernu 

ZF. W sumie zakwalifi kowało się 

prawie 3 tys. osób.

Szkolenia w ramach Sachs 

Roadshow prowadzą najlepsi 

trenerzy ZF. Dużym zainte-

resowaniem cieszą się m.in. 

Gościem specjalnym spo-

tkań jest kierowca rajdowy 

Jörg van Ommen wraz ze 

swoim zespołem. Dużo emo-

cji wzbudza slalom, który 

uczestnicy pokonują na czas za 

kierownicą specjalnie przygo-

towanych Mercedesów AMG 

C280. Wszyscy również świet-

nie się bawią podczas zespoło-

wej konkurencji: jazda na czas 

i obsługa gokarta. 

Wyjątkową atrakcję organi-

zatorzy przygotowali dla pra-

cowników warsztatów, które 

brały udział w szkoleniu na 

Torze Poznań. Niektórzy szczę-

śliwcy mogli zakosztować jazdy 

prawdziwą wyścigową cięża-

rówką zespołu Frankie Truck 

Racing Team z Grzegorzem 

Ostaszewskim za kierownicą.

Tak urozmaicony program 

sprawia, że każdy uczestnik ma 

szansę znaleźć w nim coś dla 

siebie. Można zasięgnąć infor-

macji wprost od profesjonali-

stów, ale również dobrze bawić 

się w miłej atmosferze. Dodat-

kowo organizatorzy są przygo-

towani na zmiany w programie 

w zależności od zainteresowa-

nia gości. Inny program szko-

leniowy jest przewidziany dla 

warsztatów obsługujących po-

jazdy osobowe, a inny dla ob-

sługujących pojazdy ciężarowe.

Po zakończonym szkoleniu 

uczestnicy wystawiają ocenę 

organizatorom. Z wypełnio-

nych ankiet wynika, że impre-

za bardzo przypadła do gu-

stom wszystkim, którzy wzięli 

w niej udział. Polskie wydanie 

Sachs Roadshow zebrało lep-

sze noty niż spotkania, na któ-

rych się wzorowano, wcześniej 

organizowane w Niemczech. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, ZF

Szkolenia techniczne są 
okazją do pogłębienia 
wiedzy i zasięgnięcia opinii 
profesjonalistów.

Peter Rothenhöfer, 
dyrektor polskiego oddziału ZF

Biorąc pod uwagę duże wyzwania logistyczne 
i organizacyjne, Sachs Roadshow przebiega 
bardzo sprawnie. Do tej pory akcja spotkała się 
z bardzo dobrym przyjęciem ze strony uczest-
ników, a szkolenia i towarzyszące im atrakcje, 
okazały się strzałem w dziesiątkę.

 Przyjemne z pożytecznym
W tym roku po raz pierwszy w Polsce firma ZF zorganizowała szkolenia dla swoich klientów. 
Profesjonalna wiedza w połączeniu z dobrą zabawą i zdrową rywalizacją okazała się strzałem w dziesiątkę.

zajęcia teoretyczne z zakresu 

dwumasowych kół zamacho-

wych. Każdy z uczestników 

spotkania może również prze-

konać się na własnej skórze, 

jak zachowuje się na drodze 

samochód z niesprawnymi 

i sprawnymi amortyzatorami 

podczas jazd porównawczych. 

Ciekawym punktem progra-

mu jest szkolenie sprzedażowe. 

Aby słuchaczy wprowadzić 

w odpowiedni nastrój, na po-

czątku odgrywana jest scenka, 

która pokazuje, jak klient nie 

powinien być obsługiwany. Po-

tem omawiana jest zaprezento-

wana sytuacja.

Atrakcją spotkań jest przejazd po torze autem wyścigowym w to-
warzystwie zawodowców. W Poznaniu uczestnicy mieli rzadką okazję 
przekonać się, jak świat wygląda zza okien „ciężarowego ścigacza”. 
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W 
 2012 r. SAF-Holland Polska w po-

 rozumieniu z zarządem koncernu 

 podjęło decyzję o rozszerzeniu do-

tychczasowej działalności o usługi serwi-

sowe. Wtedy też zadecydowano o przenie-

sieniu siedziby fi rmy do nowego obiektu. 

Na miejsce inwestycji wybrano Piłę, 

skrzyżowanie dwóch ważnych dróg kra-

jowych S10 i S11. Budowę rozpoczęto 

w marcu. Obiekt ma być oddany do użytku 

już we wrześniu. Za realizację odpowiada 

fi rma Pil-Building Inwestycje, od której 

SAF-Holland wydzierżawia swoją nową 

siedzibę na minimum 15 lat. Na 2,3 ha 

powstaje hala magazynowa o powierzchni 

3000 m2, warsztat – 1200 m2 i pomieszcze-

nia biurowe – 800 m2. 

Projekt realizowany w Polsce jest pilota-

żowym dla całej Grupy SAF-Holland. Ma 

to być pierwsze takie centrum magazyno-

wo-warsztatowe koncernu. Jeżeli koncep-

cja się sprawdzi, czyli zacznie przynosić 

zyski, powstaną następne. W pierwszej 

kolejności w Europie Wschodniej.

Dotychczasowa siedziba fi rmy miesz-

cząca się w Trzciance zostanie sprzeda-

na. W związku ze zmianą lokalizacji nie 

przybędzie wiele miejsc pracy. Wszyscy 

dotychczasowi pracownicy zostają w fi r-

mie, a nowi zasilą warsztat, który na razie 

Detlef Borghardt, prezes rady nadzorczej SAF-Holland Group wkopuje 
kamień węgielny pod nową siedzibę SAF-Holland Polska.

Kompleksowo
Pod koniec kwietnia wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum 
Magazynowo-Warsztatowego SAF-Holland Polska w Pile.

będzie pracował tylko na jedną zmianę. 

Poprawę warunków powinni odczuć 

magazynierzy. Pracownicy serwisu będą 

mieli do swojej dyspozycji nowoczesne 

zaplecze socjalne, wyposażone zgodnie 

z obowiązującymi przepisami unijnymi. 

W nowym obiekcie planowane są rów-

nież częste szkolenia, w związku z tym 

powstanie tam duża, dobrze wyposażo-

na sala, która będzie służyła krzewieniu 

wiedzy wśród mechaników pracujących 

w autoryzowanych serwisach. Szkolenia 

będą się także odbywały w warsztacie, 

żeby mechanicy zapoznawali się nie tylko 

z teorią, ale również praktyką.

Na miejscu ma działać okręgowa stacja 

diagnostyczna wyposażona w urządzenia 

do naprawy hamulców. Dzięki odpowied-

nim narzędziom polski oddział wspólnie 

z działem rozwoju SAF-Holland będzie 

tutaj pracował nad rozwojem nowych pro-

duktów, które na miejscu będą testowane.

Równolegle z budową nowej siedziby 

SAF-Holland Polska reorganizuje swoją 

sieć autoryzowanych serwisów. Już wkrót-

ce powstaną serwisy premium, które będą 

miały znacznie większe uprawnienia. Do-

celowo wszystkich warsztatów ma być 

około 90 do 100, w tym 20 premium. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Budowa Centrum Magazynowo-Warsztatowego SAF-Holland Polska rozpoczęła się w marcu. 
We wrześniu cały obiekt ma być oddany do użytku.
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Jak podano na uroczystości otwarcia 

targów, wzięło w nich udział 409 fi rm, 

a więc o połowę mniej niż np. w 2011 r.

Wśród największych nieobecnych zna-

leźli się dystrybutorzy takich maszyn jak: 

Caterpillar, Komatsu, Volvo, JCB czy Lieb-

herr. To oni pokazywali najwięcej sprzętu 

i byli autorami widowiskowych pokazów 

dynamicznych w latach ubiegłych. Co 

wpłynęło na ich decyzję o niewystawieniu 

się na tegorocznej Autostradzie? Z jednej 

strony fi rmy te domagają się cyklu 2-let-

niego, przy którym znacznie łatwiej byłoby 

zaprezentować więcej maszyn, prawdziwe 

nowości i oczywiście zgromadzić większą 

liczbę zwiedzających. Z drugiej, wszyscy 

narzekają na zbyt wygórowane ceny za 

powierzchnię wystawienniczą. Tegorocz-

nej Autostradzie zapewne nie pomogła też 

monachijska Bauma. 

Pod prąd

Jako jedyny z wielkiej siódemki swoje 

stoisko miał w tym roku Mercedes. Zdo-

minował je model Arocs, czyli całkowicie 

nowa propozycja niemieckiego koncernu 

dla branży budowlanej. Aby jak najlepiej 

odpowiadał odmiennym zastosowaniom, 

jest dostępny w różnych odmianach. Do 

wyboru są ciągniki siodłowe oraz podwo-

Przewidywane rozczarowanie
Autostrada 2013 z pewnością przejdzie do historii, ale nie za sprawą rekordowo 
wysokiej liczby wystawców i zwiedzających. 

Swoje możliwości w zakresie wyposażania serwisów 
mobilnych prezentowała Spółdzielnia Inwalidów 
„Metalowiec”. Firma jest w stanie zabudować 
każdy rodzaj pojazdu zgodnie z indywidualnymi 
wymaganiami klienta. Oprócz typowych regałów 
montowanych do ścian są dostępne szafy 
podpodłogowe pozwalające na pełne wykorzystanie  
wnętrza mniejszych samochodów czy wysuwane 
platformy dla urządzeń pracujących na zewnątrz, 
np. agregatów prądotwórczych.

Nowe zabudowy wywrotki 
Meiller-Kipper mają 
podłużne przetłoczenia 
burt, które w porównaniu 
z pionowymi wzmocnienia-
mi pozwalają na ogranicze-
nie masy własnej 
nadwozia, jednocześnie 
przy zachowaniu tej samej 
wytrzymałości skrzyni.

Aluminiowa zabudowa tylnozsypowa 
KH-Kipper W1U zamontowana na 
Renault Kerax 8×4 jest przystosowana 
do montażu nowoczesnego systemu 
plandekowego Cramaro. Pojazd usta-
wiono na przyczepie niskopodwoziowej 
P3NO do przewozu maszyn. Ma ona 
przednie podwyższenie z aluminiowymi 
burtami oraz demontowane najazdy umo-
żliwiające łatwy wjazd sprzętu na balkon.

Na tegorocznej 
Autostradzie 
zadebiutowała Tatra 
Phoenix. Amatorzy 
mocnych wrażeń 
mogli sprawdzić 
jej właściwości 
terenowe 
na specjalnie przygo-
towanym torze.

Na Autostradzie można było podziwiać trzy Arocsy (od lewej): ciągnik siodłowy 1840 LS z wysoką kabiną StreamSpace 4×2 pod naczepy wywrotki, 
wywrotkę 2643 K 6×4 z kabiną M średniej wielkości z zabudową trójstronną KH-Kipper oraz na stoisku firmy Meiller-Kipper wywrotkę trójstronną 4148 K 8×4.
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zia 2-, 3- i 4-osiowe w 16 wariantach mocy: 

od 238 do 625 KM. Silniki są zgodne 

z normą Euro 6. Zależnie od potrzeb, 

Arocs jest dostępny w wersji Loader lub 

Grounder. Pierwszą z nich zaprojekto-

wano w celu ograniczenia masy własnej, 

drugą do pracy w szczególnie trudnych 

warunkach, np. kamieniołomach. Układ 

przeniesienia napędu obejmuje montowa-

ne standardowo w pełni zautomatyzowane 

skrzynie PowerShift  3 o 8, 12 lub opcjo-

nalnie 16 przełożeniach. Firmy operują-

ce w trudnych warunkach budowlanych 

z pewnością docenią trzy warianty napę-

du na wszystkie koła. Największą nowo-

ścią jest system Hydraulic Auxiliary Drive 

przeznaczony do zastosowań drogowych 

i okazjonalnych sytuacji wymagających 

dodatkowej siły napędowej. Jego zasadni-

czą część stanowią silniki hydrauliczne za-

montowane przy przednich kołach.

Z rozmachem

Na targach nie zabrakło fi rmy KH-

-Kipper, która podobnie jak w poprzed-

nich latach zaprezentowała wiele produk-

tów. Najsilniej promowano wywrotki 2- 

i 3-stronne z lewą burtą hydrauliczną otwie-

raną o pełne 180°. Razem z wywrotem jest 

ona standardowo obsługiwana za pomocą 

joysticka w kabinie, ale tym razem w pojeź-

dzie Arocs 6×4 z zabudową W2H zastoso-

wano sterowanie radiowe za pomocą pilota, 

dostarczone przez fi rmę Palfi nger.

Z kolei na podwoziu Renault Kerax 8×4 

można było zobaczyć aluminiową zabudo-

wę tylnozsypową W1U o przekroju pół-

okrągłym. Zastosowanie stopów lekkich 

zapewnia mniejszą masę skrzyni o prawie 

2 t w porównaniu z nadwoziami stalo-

wymi, a dzięki temu większą ładowność. 

W tym przypadku podłoga ma grubość 

8 mm, burty 6 mm, ale możliwe jest wyko-

nanie zabudowy z blach o innej grubości 

oraz dodatkowe wzmocnienie miejsc naj-

bardziej narażonych na uderzenia i ście-

ranie poprzez zamontowanie dodatkowej 

wkładki aluminiowej, stalowej lub ze spe-

cjalnego tworzywa.

Kieleckie targi bardzo poważnie potrak-

towała fi rma Meiller-Kipper. Wśród wielu 

zaprezentowanych pojazdów były m.in. 

nowe zabudowy wywrotki, w których za-

miast wzmocnień pionowych zastosowano 

przetłoczenia wzdłużne. Dzięki temu nad-

wozie ma mniejszą masę własną, wygląda 

estetyczniej i łatwiej umieścić na nim rekla-

mę. Można je było zobaczyć na 3-osiowym 

podwoziu Scania (zabudowa D316) oraz 

na 4-osiowym Arocsie (zabudowa D428). 

Obydwie zabudowy wyposażono w lewe 

burty otwierane hydraulicznie, ułatwiające 

załadunek i rozładunek pojazdu. Wszyst-

kie elementy układu hydraulicznego, czyli 

m.in. siłowniki, pompa, rozdzielacze są 

własnej produkcji. W zabudowach na pod-

woziach 3-osiowych skrzynia jest podno-

szona jednym siłownikiem, na podwoziach 

4-osiowych – dwoma, ale są one ustawione 

wzdłuż pojazdu. Takie rozwiązanie zajmu-

je niewiele miejsca, siłowniki mogą być 

mniejsze i zwiększa się stabilność wywrotu. 

Wszystkie funkcje realizowane hydraulicz-

nie mogą być sterowane za pomocą pilota, 

wykorzystującego łączność Bluetooth.

Na małe i duże potrzeby

Niewielkie pojazdy do przewozu maszyn 

można było zobaczyć nie tylko na stoisku 

KH-Kipper, ale również Müller-Mitteltal. 

Podobnie jak rok wcześniej, wystawca posta-

wił na sprzęt niszowy, który rzadziej pojawia 

się w ofertach innych producentów. Jest on 

dedykowany głównie mniejszym przedsię-

biorstwom budowlanym, które wykorzystują 

takie pojazdy na własne potrzeby, a nie do 

świadczenia usług transportowych. Do Kielc 
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niach stałych, pojazd wyposażony w osie 

skrętne może mieć długość 30 m i 60 t dmc. 

Pewną trudność stanowi 3-osiowy ciągnik 

niskopodwoziowy, ale takie samochody są 

już dostępne na rynku, a poza tym istnieją 

fi rmy, które przerabiają 2-osiowe ciągniki 

Mega na wersje z 3 osiami.

Większe możliwości

Na targach poświęconych branży budow-

lanej nie mogło zabraknąć fi rmy Ruukki, 

specjalizującej się m.in. w produkcji stali 

specjalnych. Zastosowanie odpowiednich 

gatunków stali, np. w sektorze budowlanym, 

wydobywczym i transportowym, pozwala na 

oszczędną eksploatację maszyn i urządzeń 

– mniejsze zużycie paliwa oraz znacznie dłuż-

szy okres ich użytkowania. Przykładem mogą 

być stale specjalne Ruukki – trudnościeralna 

Raex i wysokowytrzymała Optim. Stal Optim 

700 MC Plus to produkt o wysokiej wytrzy-

małości przeznaczony m.in. do elementów 

konstrukcji pojazdów, dźwigów, wywrotek 

i kontenerów. Jest niemal dwukrotnie bardziej 

wytrzymała od standardowej, co pozwala na 

zmniejszenie masy elementów konstrukcji 

i tym samym obniżenie kosztów eksplo-

atacji wykonanych z niej pojazdów. Z kolei 

innowacyjne podejście do metody obróbki 

już wcześniej oferowanej stali Raex, pozwo-

liło na jej nowe zastosowanie. Powstające 

w procesie formowania na zimno rury są naj-

twardszym produktem rurowym na rynku. 

Produkcja rur ze stali Raex 400, która jest dwa 

i pół razy twardsza niż standardowa stal S355, 

ogranicza ścieranie w trakcie transportu beto-

nu, substancji półpłynnych oraz innych mate-

riałów ciernych. Znacząco więc poprawia się 

wydajność i żywotność elementów maszyn 

górniczych, budowlanych czy sprzętu leśnego.

Swoje rozwiązania w zakresie stali spe-

cjalnych pokazała również fi rma SSAB. 

Nowa generacja stali Domex 900/960 

i 1100 charakteryzuje się wyższą wytrzyma-

wała 3-osiowa naczepa niskopodwozio-

wa MCO-48-03V(VM) przeznaczona do 

współpracy z ciągnikami o wysokości sio-

dła w zakresie 950÷1050 mm (Low Deck). 

Ma ona płaską łabędzią szyję, pod którą za-

montowano układ hydrauliczny skrętu kół. 

Dla uzyskania większej uniwersalności na-

czepa jest podwójnie rozsuwana do 29 m.

Prezentowana wersja była wyposażona 

w zamki kontenerowe, umożliwiające 

przewóz jednego kontenera 40-stopowego 

lub dwóch 20-stopowych. Zastosowano 

w niej również zestaw kłonic, zamonto-

wanych wzdłuż bocznych oraz poprzecz-

nych krawędzi pojazdu. Takie rozwiązanie 

ułatwia bezpieczne zamocowanie długich 

ładunków, np. rur czy prętów stalowych. 

Nowa naczepa znakomicie nadaje się na 

polski rynek, bo przy nowych zezwole-

sprowadzono m.in. przyczepę tandemową 

o dwojakim zastosowaniu KA-TA-R. Ma ona 

nadwozie w postaci 3-stronnej wywrotki ze 

wzmocnioną podłogą i chowane najazdy 

o nośności 9 t, dzięki czemu może być wyko-

rzystywana zarówno do przewozu maszyn, 

jak również kruszyw. Jej techniczna dmc wy-

nosi 11,9 t, a wymiary wewnętrzne skrzyni 

są równe 5×2,42 m. Drugi zaprezentowany 

pojazd to 3-osiowa przyczepa z obrotni-

cą T3-Profi . Ma ona techniczną dmc 30 t 

i pokład ładunkowy o długości całkowitej 

8,5 m. Dzięki rozkładanym poszerzeniom 

maksymalna szerokość przyczepy wynosi 

3 m, pozwalając na swobodny przewóz więk-

szego sprzętu. Załadunek maszyn ułatwiają 

ręcznie obsługiwane najazdy.

Gości przybyłych do Kielc nie zawiodła 

fi rma Nooteboom. Na targach zadebiuto-

Hydraulicznie regulowane 
przeciwwagi w układarce 
Dressta SB-30M Extra pozwalają 
na łatwe przemieszczanie 
środka ciężkości, a dzięki 
temu osiągnięcie odpowiedniej 
stabilności maszyny podczas 
podnoszenia i transportu rur. 
Urządzenie wyróżniono w tym 
roku Medalem Targów Kielce.

Stosując stale specjalne Ruukki Raex 
i Optim, nadwozia wywrotek mogą 
być wykonane z cieńszych blach 
niż przy zastosowaniu tradycyjnej 
stali konstrukcyjnej, oczywiście 
bez negatywnego wpływu na 
parametry użytkowe pojazdu. Można 
w ten sposób znacznie obniżyć 
masę własną pojazdu i zyskać na 
ładowności.

Dzięki podwoziu 
4×4 i różnym 
osprzętom, 
zakres 
zastosowań 
maszyny 
Hydrema 
900MPV jest 
praktycznie 
nieograniczony.

Przyczepy Müller-Mitteltal zaprezentowane na Autostradzie to oferta 
skierowana dla mniejszych firm, wykorzystujących takie pojazdy 
głównie na własne potrzeby. W ten sposób przewóz maszyn między 
miejscami pracy może się odbywać za pomocą zwykłych wywrotek, 
a nie specjalistycznych zestawów naczepowych.

Nowa naczepa niskopodwoziowa Nooteboom ma 
hydrauliczny układ skrętu, który może być sterowany 
pilotem. Płaski, długi pokład oraz poszerzenia 
pozwalają na transport różnych maszyn kołowych 
i gąsienicowych.
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łością, dobrą plastycznością i ulepszonymi 

właściwościami spawania i cięcia. Produ-

cenci pojazdów ciężarowych czy urządzeń 

dźwigowych mogą zatem opracowywać 

lżejsze konstrukcje, przy zachowaniu ich 

odpowiedniej wytrzymałości i żywotności.

Inną ważną nowością jest stal Toolox, 

charakteryzująca się odpornością na 

działanie wysokich temperatur. Dzięki 

temu może być ona wykorzystywana do 

budowy elementów maszyn stosowanych 

w elektrowniach węglowych, przemyśle 

betoniarskim czy metalowym, gdzie pra-

cuje się z żużlem i innymi materiałami 

o bardzo wysokich temperaturach. Do 

szerokiej oferty koncernu SSAB dołączyły 

również rury i profi le o wysokiej wytrzy-

małości. Podobnie jak w przypadku stali 

płaskich, rozwiązania dostępne w tym za-

kresie będą równie elastyczne i dostosowa-

ne do potrzeb klienta.

Autostrada maszyn

Stałym uczestnikiem kieleckiej wystawy 

jest HSW, obecnie Dressta – Stalowa Wola. 

Firma pokazała w tym roku m.in. ukła-

darkę do rur SB-30M Extra. Przy masie 

eksploatacyjnej 27  890 kg zapewnia ona 

udźwig równy 33  300 kg. Do wyboru są 

dwa rodzaje wysięgników: standardowy 

oraz o konstrukcji skrzynkowej z blach 

o podwyższonej wytrzymałości. Zespół 

przeciwwag składa się z 4 bloków osadzo-

nych w dwóch ramach nośnych. Są one 

sterowane hydraulicznie niezależnie od 

siebie. Zapewnia to maszynie stabilność, 

a operatorowi dobrą widoczność. Praca 

układarką jest bardzo łatwa, sterowanie 

układem napędowym oraz skrętnym od-

bywa się za pomocą ergonomicznego dżoj-

stika, a wysięgnikiem zespołem 4 dźwigni.

Firma Mecalac Polska do prezentacji 

kilku swoich maszyn zorganizowała spe-

cjalną piaskownicę. Można tam było zo-

baczyć m.in. unikalną ładowarkę kołową 

z obrotowym wysięgnikiem AS 700. Taka 

konstrukcja osprzętu roboczego eliminuje 

konieczność ruchu pojazdu po literze Y,

typowego dla ładowarek przegubowych, 

na rzecz ruchu prostoliniowego. Pozwa-

la to na ograniczenie liczby wykony-

wanych manewrów, krótszy czas pracy 

i mniejsze zużycie paliwa. Obrót wysię-

gnika jest możliwy w zakresie 180°, na 

cały zespół producent udziela dożywotniej 

gwarancji.

Nie mniej ciekawą maszynę wystawiła 

fi rma Broker Serwis. Hydrema 900MPV to 

uniwersalny nośnik narzędzi, przeznaczo-

ny głównie do zastosowań komunalnych. 

Wersja prezentowana na targach miała 

z przodu osprzęt ładowarkowy, z tyłu 

niewielką skrzynię ładunkową i TUZ, ale 

równie dobrze ich miejsce mógłby zająć 

osprzęt koparkowy zakończony kosiar-

ką bijakową o szerokości roboczej 2,5 m 

i zasięgu 6 m. Z racji niskiego nacisku 

na podłoże Hydrema 900MPV chętnie 

jest wykorzystywana jako równiarka, np. 

w Holandii do przygotowania gruntu pod 

kwiaty. Oprócz wersji MPV jest jeszcze 

odmiana FDV ze specjalnym przednim 

wysięgnikiem do rozkładania włókniny na 

zabezpieczenia przeciwpowodziowe.

Większość fi rm, które wystawiły się 

na targach, ostatecznie była zadowolona 

z udziału w Autostradzie, bo dotarli na nią 

indywidualnie zaproszeni klienci. Każdy 

liczy jednak na nowe kontakty, a tym ra-

zem było o nie trudno. Małe zainteresowa-

nie tegoroczną Autostradą nie wróży do-

brze kolejnej edycji, ale miejmy nadzieję, 

że organizatorzy wyciągną odpowiednie 

wnioski i nie będzie powtórki. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Goldhofer zaprezentował naczepę 
niskopodwoziową STZ-VP 6 A (2+4) 
o dmc 94 t i ładowności 64,5 t. 
Nowoczesny pojazd ma m.in. super-
płaski, niski pomost ładunkowy oraz 
sprawdzone osie wahadłowe.

Ładowarka Mecalac AS 700 może być 
znakomitym rozwiązaniem przy układaniu 
kostki brukowej czy kabli i rur w podłużnych 
wykopach. Obrotowy wysięgnik ogranicza 
liczbę koniecznych podjazdów, poprawiając 
efektywność pracy.

Dla firm zajmujących się remontem nawierzchni asfaltowych, 
przydatnym rozwiązaniem może być szwedzkie urządzenie Sprider 
montowane na tylnej części muldy. Pozwala ono na precyzyjne 
rozkładanie masy bitumicznej, eliminując konieczność pracy 
taczkami i łopatami. Dzięki przednim kamerom, pojazd i urządzenie 
mogą być sterowane zdalnie przez jednego operatora. 

Wyróżnienia Targów Kielce

AUTOSTRADA-POLSKA
▐ za Tatrę Phoenix 8×6 dla firmy Asbud z Katowic
▐ za identyfikację i odczyt tablic ADR w badaniach i nadzorze ruchu dla Neurosoft z Wrocławia
▐ za nowy Mercedes-Benz Arocs 6×4 z zabudową dwustronną W2H KH-Kipper 
 i sterowaniem radiowym dla firmy KH-Kipper z Kielc oraz Mercedes-Benz z Warszawy

TRAFFIC-EXPO 
▐ za radar z wyświetlaczem prędkości i liczbą punktów oraz kwotą mandatu: 
 ROW-103 dla DVS Design Vision System – Skrzyszów

Medale Targów Kielce

AUTOSTRADA-POLSKA
▐ za MODITEC instalację do modyfikowania asfaltu polimerami dla firmy Ammann 
 Polska z Warszawy 
▐ za równiarkę RD 130 FHD dla Mista ze Stalowej Woli 

TRAFFIC-EXPO 
▐ za asfalt modyfikowany z dodatkiem gumy MODBIT 45/80-55 CR 
 dla Lotos Asfalt z Gdańska

MASZBUD 
▐ za układarkę rur SB-30M extra dla firmy Dressta ze Stalowej Woli

Relację z tegorocznej Autostrady 
można zobaczyć w programie „Na Osi” 

na antenie TVN Turbo. 
Zapraszamy do oglądania.
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Po kolejnej modernizacji Sprinter zy-

skał nowy przód, z większą atrapą, 

dostosowaną do silnika spełniające-

go normę Euro 6. Trzy perforowane listwy 

poprawiają przepływ powietrza, jednocze-

śnie upodabniając wygląd auta do Citana 

i najnowszych ciężarówek Mercedesa. 

Klosze przednich lamp mają teraz 

ostrzejsze kontury, a wkłady podzielono 

na osobne segmenty. W dolnej części 

znajdują się LED-owe światła do jaz-

dy dziennej. To zaledwie wstęp. Nowy 

Sprinter potrafi  sporo zaoszczędzić, 

prowadzi się bardzo lekko, a co równie 

istotne zapewnia wysoki poziom bezpie-

czeństwa.

Euro 6 z SCR

Aby sprostać najnowszej normie Euro 6,

Mercedes zastosował system selektywnej 

redukcji katalitycznej SCR oraz jednostki 

BlueTEC. SCR w silnikach BlueTEC Mer-

cedes zdążył już dokładnie sprawdzić, do-

starczając w ciągu ostatnich 3 lat kilkadzie-

siąt tysięcy Sprinterów z tą technologią na 

rynek północnoamerykański. 

Za wtrysk AdBlue odpowiada jednostka 

DCU (Dosing Control Unit), wyposażona 

we własny sterownik. Taka konfi guracja 

wymaga niewielkiej ingerencji w układ 

sterowania silnika. System składa się z mo-

dułów. Aby dokładnie dozować AdBlue, 

jednostka DCU połączona jest za pomo-

cą magistrali CAN z układem sterowania 

silnika. 

AsystaAsysta

Siedem lat produkcji i milion sprzedanych egzemplarzy. Nowy Sprinter ma szansę 
poprawić wynik poprzednika. Silniki Euro 6, spalanie 6,3 l/100 km oraz nowe systemy 
bezpieczeństwa to argumenty, którym trudno się oprzeć.

Asystent bocznego wiatru zapobiega niebezpiecznemu zjechaniu samochodu z toru 
jazdy podczas silnych podmuchów wiatru. Przeciwdziała siłom oddziałującym na samochód, 
wykorzystując hamulce poszczególnych kół po stronie zwróconej w kierunku wiatru. 
Gdy podejmuje działanie, na tablicy wskaźników pojawia się odpowiednia ikonka.

Zmęczenie kierowcy szybko wykryje 
asystent pasa ruchu. Za pomocą 
sygnału dźwiękowego i wizualnego 
doprowadza kierowcę do porządku.
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Ponieważ czynnik zamarza przy –11°C, 

system zasilania AdBlue w Sprinterze jest 

podgrzewany, a sam wtryskiwacz jest chło-

dzony. 18-litrowy zbiornik AdBlue wystar-

cza na pokonanie około 6000 km.

Zasadnicze cechy, osiągi i krzywe mo-

mentu obrotowego silnika po moderniza-

cji pozostały bez zmian. Zoptymalizowano 

natomiast charakterystykę wtrysku, proces 

spalania oraz ciśnienie doładowania. Za-

biegi te zmniejszyły zapotrzebowanie na 

paliwo oraz hałas. Dostępne wersje silni-

kowe i przełożenia przekładni głównej po-

zostały bez zmian.

Nadal w ofercie jest również Sprinter 

z silnikami Euro 5. A właściwie Euro 5b+, 

ponieważ od września tego roku zaostrzy 

się standard Euro 5 dla wszystkich pojaz-

dów homologowanych przed wrześniem 

2011 roku. Siniki Euro 5b+ i Euro 6 są 

identyczne pod względem wersji mocy, 

momentu obrotowego i charakterysty-

ki. Modele Euro 5b+ również potrzebują 

mniej paliwa dzięki modyfi kacjom tylnej 

osi i optymalizacji 7-stopniowej skrzyni 

automatycznej 7G-Tronic Plus.

W ofercie znajduje się również benzyno-

wa jednostka doładowana mechanicznie, 

4-cylindrowa, rzędowa M 271 z bezpo-

średnim wtryskiem paliwa o pojemności 

1,8 litra i mocy 156 KM. W przyszłości 

3,5-litrowy wariant V6 będzie oferowany 

wyłącznie poza Europą. W palecie znaj-

duje się również zasilany gazem ziemnym 

Sprinter NGT z jednostką M 271 o tej sa-

mej mocy, która może być zasilana wyłącz-

nie gazem lub dwupaliwowo. 

Wyjątkowo niskie zużycie paliwa Sprin-

ter zawdzięcza m.in. odpowiednio dostro-

jonemu osprzętowi silnika. Podczas hamo-

wania lub zmniejszania prędkości system 

inteligentnego zarządzania alternatorem 

w pierwszej kolejności ładuje akumulator. 

Elektryczna pompa kontroluje ciśnienie 

i przepływ paliwa w zależności od po-

trzeb, a sprężarka opcjonalnej klimatyzacji 

wyposażona jest w wolne koło, więc pra-

cuje wyłącznie wtedy, gdy układ jest włą-

czony.

Dzięki zastosowaniu oleju zmniejszają-

cego tarcie 6-stopniowa skrzynia manual-

na ECO Gear jest bardziej ekonomiczna. 

Automatyczna przekładnia z konwerterem 

7G-Tronic Plus współpracuje z funkcją 

ECO start-stop. Dostosowano również 

sposób zmiany przełożeń automatycz-

nej skrzyni do charakterystyki silników, 

zoptymalizowano proces nagrzewania się 

oleju w fazie zimnego rozruchu, a także 

hydrauliczny obieg konwertera. W rezul-

tacie olej nagrzewa się szybciej, zaś straty 

wynikające z tarcia w porównaniu z prze-

kładnią 5-stopniową są mniejsze.

Pakiet dla oszczędnych

Wszystkie podzespoły nowego Sprinte-

ra udoskonalono z myślą o większej wy-

dajności. Aby ograniczyć tarcie i poprawić 

ekonomikę pracy osi zmodyfi kowano mi-

krogeometrię zębów dyferencjału, popra-

wiono precyzję montażu i usprawniono 

przepływ oleju w celu zmniejszenia strat 

wynikających z pienienia się płynu. Nowe 

są również niskooporowe łożyska kulko-

we. Jednocześnie osie poddano licznym 

testom. W sumie pozwoliło to zmniejszyć 

zużycie paliwa nawet o 0,2 l/100 km, zależ-

nie od warunków.

Dodatkowo pakiet BlueEFFICIENCY

ogranicza zużycie paliwa nawet o 0,5 

l/100 km. Swój udział ma w tym funk-

cja ECO start-stop oraz system zarzą-

dzania alternatorem zoptymalizowany 

w celu jeszcze większej wydajności, po-

dobnie jak pompa paliwa i elektryczna 

pompa wspomagania układu kierownicze-

go ECO, która działa wyłącznie wtedy, gdy 

wspomaganie jest niezbędne.

Sprintery 213 lub 313 BlueTEC z manu-

alną skrzynią i pakietem BlueEFFICIEN-

CY plus mają niższe spalanie o kolejne 

0,3 l/100 km dzięki elektrycznie aktywo-

wanemu wentylatorowi chłodnicy i tylnej 

osi z przełożeniem i = 3,692. Z pakietem 

BlueEFFICIENCY plus nowy Sprinter 

z silnikiem Euro 6 w wersji kombi (fur-

gon) zużywa w mieście 7,7 (7,7) l/100 km, 

5,7 (6,4÷6,5) l/100 km poza miastem i 6,3 

(6,9÷7,0) l/100 km w cyklu mieszanym. 

W Europie w standardzie oferowany jest 

komputer Assyst, który na podstawie zuży-

cia samochodu wyznacza termin wymiany 

oleju. W efekcie okresy międzyprzeglądo-

we wydłużono nawet do 60 tys. km.

Zmniejszenie prześwitu o około 30 mm 

pozwoliło na zredukowanie współczynni-

ka oporu powietrza, co wpłynęło również 

na mniejsze zużycie paliwa. Niższe położe-

nie środka ciężkości poprawiło dynamikę 

pojazdu i precyzję prowadzenia. Łatwiej 

się również wchodzi do pojazdu oraz do-

konuje załadunku i rozładunku. Mniej-

szy prześwit jest oferowany w Sprin-

terach o dmc 3,5 t, ale można z niego zre-

zygnować.

Elektroniczni pomocnicy

Nowy Sprinter to również bezpieczeń-

stwo. Wraz z odświeżonym modelem de-

biutuje szereg nowych układów: asystent 

bocznego wiatru, asystent zapobiegania 

kolizji, asystent martwego pola, asystent 

świateł drogowych oraz asystent pasa 

ruchu. 

Asystent bocznego wiatru ma zredu-

kować wpływ bocznych podmuchów na 

prowadzenie auta. System bazuje na seryj-

nym układzie ESP i aktywowany jest przy 

prędkości 80 km/h. Na podstawie danych 

z czujników przechyłów i przyspieszenia 

bocznego rozpoznaje siły działające na 

samochód. Aby im przeciwdziałać, wy-

korzystuje hamulce poszczególnych kół 

po stronie zwróconej w kierunku wiatru. 

W ten sposób zapobiega niebezpieczne-

mu zbaczaniu samochodu z toru jazdy 

w wyniku przechyłów lub ruchu obrotowe-

go. Czujniki rozpoznają siłę wiatru bocz-

Asystent martwego pola czuwa podczas manewru 
zmiany pasa ruchu, informując kierowcę o pojeździe 
znajdującym się w pobliżu za pomocą ikonki 
wyświetlanej w rogu lusterka po odpowiedniej stronie.

Przed wjechaniem w tył poprzedzającego pojazdu chroni asystent 
zapobiegania kolizji. System na podstawie prędkości obu aut wylicza 
bezpieczną odległość, gdy zostanie ona przekroczona, ostrzega kierowcę 
o niebezpieczeństwie, w razie konieczności wyhamowując pojazd.
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Czasami lusterka wsteczne to za mało. 

Asystent martwego pola rozwiązuje ten 

problem. Ostrzega kierowcę przed innymi 

pojazdami znajdującymi się w tzw. mar-

twym polu podczas zmiany pasa. System 

załącza się od prędkości około 30 km/h 

i bazuje na czterech czujnikach rada-

rowych bliskiego zasięgu. Ich działanie 

obejmuje sąsiednie pasy ruchu. Gdy czuj-

niki wykryją pojazd w martwym polu, na 

lusterku zewnętrznym po danej stronie 

pojawia się czerwony sygnał ostrzegaw-

czy. Jeżeli kierowca włączy kierunkowskaz 

i zacznie zmieniać pas, włączy się sygnał 

dźwiękowy, a czerwona ikonka na lusterku 

zacznie migać.

Jeszcze bardziej niebezpieczna jest nie-

zamierzona zmiana pasa, np. z powodu 

nieuwagi. Wtedy przydaje się asystent pasa 

ruchu. Kamera zamontowana za przednią 

szybą monitoruje drogę przed samocho-

dem, a zintegrowana elektroniczna jed-

nostka sterująca stale analizuje zgroma-

dzone dane, rozpoznając powierzchnię 

drogi i oznaczenia poziome. Jeśli samo-

chód zaczyna przekraczać linie rozdzie-

lające pasy ruchu bez włączonych kie-

runkowskazów albo równoległych zmian 

w pozycji pedału gazu lub hamulca, ste-

rownik uznaje, że pojazd nieumyślnie 

opuszcza swój pas i ostrzega o tym kie-

rowcę za pomocą sygnału dźwiękowego. 

Asystent pasa ruchu działa od prędkości 

60 km/h. 

Podczas jazdy nocą przyda się asystent 

świateł drogowych, który automatycznie 

przełącza światła mijania i drogowe, do-

nego, nagłych podmuchów i odnotowują 

kąt natarcia. Reakcja systemu uwzględnia 

prędkość samochodu, obciążenie, pozycję 

ładunku i zachowanie kierowcy. Jeśli ten 

skontruje kierownicą, asystent bocznego 

wiatru automatycznie ograniczy swoją in-

terwencję. O zadziałaniu układu informu-

je ikonka na wyświetlaczu.

Kolejną nowością jest oferowany 

w opcji asystent zapobiegania kolizji. Sys-

tem uaktywnia się przy prędkości powyżej 

30 km/h, gdy dystans dzielący samochód 

od poprzedzającego pojazdu staje się 

niebezpiecznie mały. Czujnik radarowy 

w przednim zderzaku stale mierzy odle-

głość, w jakiej znajduje się najbliższy po-

jazd na tym samym pasie. Na podstawie 

zmierzonej prędkości obu aut wyznaczany 

jest bezpieczny dystans. Przy poważnym 

zagrożeniu wystąpienia kolizji, kierowca 

otrzymuje ostrzeżenie. Jeżeli odpowiednio 

nie zareaguje, system Brake Assist roz-

pocznie awaryjne hamowanie. 

Brake Assist może wspierać awaryjne 

hamowanie zależnie od względnej prędko-

ści lub przyspieszenia oraz dzielącego oba 

pojazdy dystansu. Jeśli kierowca nie zaha-

muje z odpowiednią siłą, Brake Assist pre-

cyzyjnie wygeneruje opóźnienie konieczne 

do uniknięcia kolizji. Interwencja kierow-

cy może zastąpić Brake Assist, np. jeśli za-

hamuje on mocniej niż system uzna to za 

konieczne. Wówczas jego działania mają 

pierwszeństwo przed elektroniką. Brake 

Assist nie zadziała, gdy kierowca omija 

przeszkody, zdejmując nogę z hamulca lub 

wciskając gaz.

Silniki w nowym Sprinterze

Silnik OM 651 OM 651 OM 651 OM 642 M 271
Rodzaj paliwa D D D D B/CNG
Liczna cylindrów R4 R4 R4 V6 R4
Moc (kW/KM/obr/min 70/95/3800 95/129/3800 120/163/3800 140/190/3800 115/156/5000 
Maks. moment obr. (Nm/obr/min) 250/1400÷2400 305/1200÷2400 360/1400÷2400 440/1600÷2600 240/3000÷4000

stosowując je do warunków. System wy-

korzystuje kamerę zamontowaną za przed-

nią szybą, która śledzi sytuację na drodze 

przed pojazdem. Jeśli wykryje samochód 

lub motocykl jadący w tę samą lub prze-

ciwną stronę, światła drogowe zostaną 

automatycznie przełączone na światła mi-

jania. Asystent świateł drogowych potrafi  

odróżnić obiekty stacjonarne od rucho-

mych. Gdy droga pustoszeje, system uru-

chamia światła drogowe. Kamera rozpo-

znaje także oświetlenie drogi, np. w terenie 

zabudowanym i wyłącza światła drogowe. 

System działa przy prędkości powyżej 

35 km/h. 

Sprinter z hakiem holowniczym lub 

przygotowany do jego montażu, w stan-

dardzie ma system stabilizacji przyczepy 

Trailer Stability Assist (TSA).

Kamera cofania, układ ostrzegania 

podczas cofania i Parktronic ułatwiają 

manewrowanie, a system Start-off  Assist 

(standardowy w połączeniu ze skrzynią 

automatyczną) wspomaga ruszanie na 

wzniesieniach. Czujniki deszczu i zmierz-

chu zwalniają kierowcę z obowiązku regu-

lacji wycieraczek oraz świateł. Opcjonalny 

system monitorowania ciśnienia w opo-

nach kontroluje jego poziom w modelach 

z pojedynczym ogumieniem.

8 mln km

Zmiany nie ominęły też środka. Pianka 

wypełniająca fotele jest teraz sztywniejsza, 

a pokrycie lepiej przepuszcza powietrza. 

Nowa tapicerka jest odporniejsza na zuży-

cie. Zmieniło się również koło kierownicy, 

które ma teraz grubszą obręcz, oraz dźwi-

gnia zmiany biegów. Wnętrze jest wygod-

ne, funkcjonalne i zapewnia komfortowe 

warunki pracy.

Zanim nowy Sprinter został pokazany 

szerszej publiczności przeszedł przez pro-

gram kompleksowych badań. Brał udział 

w testach wytrzymałościowych. Był spraw-

dzany w ekstremalnych warunkach klima-

tycznych, z dużą liczbą postojów i długim 

czasem pracy na biegu jałowym. Łącznie 

z jazdami próbnymi w rzeczywistych wa-

runkach pracy przebył około 8 mln km. 

Po tej próbie nic nie powinno go już za-

skoczyć. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Daimler

Tablica rozdzielcza nie wiele się zmieniła. Kierownica jest teraz grubsza, dzięki czemu lepiej 
leży w dłoni. Zmieniono też dźwignię zmiany biegów. Melomani docenia nową generację 
nagłośnienia, z zestawem telefonicznym Bluetooth oraz nawigacją Becker Map Pilot.
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W 
fabryce w Maubeuge, przy gra-

nicy z Belgią, powstają na jednej 

linii montażowej Kangoo i Citan. 

Obydwa samochody wiele łączy, ale co 

nieco też dzieli. Z punktu widzenia tech-

nologii produkcji unifi kacja jest pożądana. 

Tym bardziej, gdy jeden z modeli powsta-

je mniej licznie niż drugi. W 2012 roku 

z taśm zjechało ponad 74,6 tys. sztuk Kan-

goo i niespełna 14,3 Citana. Jednakże to 

nie Mercedes dostosował się do Renault, 

a wręcz przeciwnie. Kangoo pod pewnymi 

względami „dorósł” do Citana. 

Van in black

Kangoo przypomina teraz wyglądem 

najnowsze Clio. Na przedzie ma wielki 

znak fi rmowy, płynnie połączony z re-

fl ektorami czarną obudową, ozdobioną 

lśniącymi listwami. Stylizacja podpowia-

da funkcję samochodu. Wersje użytko-

we wyposażone są w zderzaki z tworzyw 

o surowszej, bardziej chropowatej fak-

turze. Tylne światła kończą się w nich 

czarnymi, matowymi nakładkami u góry. 

Trzy plus Trzy plus siedemsiedem
Najnowsze Kangoo poważnie podchodzi do pracy. Przykład dał niemiecki bliźniak.
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żerski odpowiednik towarowego Kangoo 

Maxi. Do tej pory najlepszym tego typu 

samochodem o zbliżonych wymiarach 

była Dacia Logan MCV. Była wyjątkowa, 

ponieważ w przeciwieństwie do innych 

„siedmiomiejscowych” samochodów ofe-

rowała wygodę wszystkim, zgromadzo-

nym w jej wnętrzu. Również tym z ostat-

nich rzędów. 

Przy Grand Kangoo przypomina się bi-

blijne napomnienie „ostatni będą pierw-

szymi”. Dwa fotele na samym końcu są 

wygodne. Wokół jest dużo miejsca na nogi 

i głowy. Jest gdzie odłożyć gazety i kubki 

z kawą. Kangoo jest szersze niż Logan i to 

procentuje komfortem. Ponadto tylne fotele 

są wyżej niż pozostałe. Siedzi się więc jak 

w amfi teatrze, patrząc na resztę pasażerów 

z góry. Zawieszenie tak bardzo nie dokucza, 

na pewno nie ma mowy o podskakiwaniu 

do sufi tu. Poduszki siedzisk i oparć są pła-

skie, co można poczytywać za minus. W za-

mian jednak fotele dają się łatwo składać na 

płasko. Można je również wyjmować. Jeden 

waży tylko 18 kg, jak na fotel samochodowy 

jest zatem anorektykiem. 

Osobowe Kangoo o standardowej dłu-

gości otrzymało pakiet Extrem, wyróżnia-

jący się aluminiowymi felgami, przyciem-

nianymi szybami, relingami dachowymi ze 

składanymi poprzeczkami oraz efektow-

nymi naklejkami. 

Paleta towarowych odmian Kangoo 

Express nadal składa się z modeli w trzech 

długościach: krótkiej Compact, średniej 

standardowej i długiej Maxi. Każda z nich 

może mieć trzy miejsca w kabinie. Osobo-

we Kangoo występują jako średnie i długie. 

Energetycznie

Renault zachęca do oszczędzania 

i za małą dopłatą proponuje u nas silnik 

dCi 90 w wersji Energy. Jest on dostępny 

tylko w jednej z bogatszych odmian osobo-

wych, zwanej Helios. Wraz z tym silnikiem 

Warianty osobowe mają z tyłu czerwone 

klosze, które sięgają do samego dachu. 

Plastiki na zewnątrz są gładsze, prezentują 

się delikatniej. Styliści pomysłowo wyróż-

nili elektryczne Kangoo Z.E. Błyszczące, 

metaliczne listwy oraz znak fi rmowy mają 

w nim błękitny odcień. Taki sam ma em-

blemat na kierownicy. Skala na tarczach 

„zegarów” też jest niebieska. 

Poza tym Kangoo niewiele się zmieni-

ło. Przynajmniej gdy mówimy o kształcie 

całości i poszczególnych elementów. Nowe 

kolory i jakość tworzyw spowodowały, że 

całkiem zmienił się styl wnętrza. W miej-

scu poprzednich jasnych popieli, pojawiła 

się szarawa czerń, w jaką stroi się Citan. 

Konstruktorzy zachowali jednak charakte-

rystyczną dla Renault, „spływającą” formę 

tablicy rozdzielczej oraz „lotniczą” dźwi-

gnię hamulca ręcznego. Tylko w jednej 

sytuacji Kangoo ma zwykłą, prostą wajchę, 

jak inne samochody. 

Chodźcie ludzie

W furgonach pojawiła się nowa opcja: 

dwuosobowe siedzenie dla pasażerów. 

W ten sposób Renault dołączyło do grona 

trzyosobowych, małych furgonetek. Po-

dobnie jak u konkurentów, ławeczka dla 

dwóch osób jest mało komfortowa przy 

pełnym zasiedleniu. Lecz doskonale wy-

pełnia funkcję pomocniczą i pozwala pod-

rzucić na krótkim dystansie dodatkowego 

pasażera. Ponadto składa się w kliku eta-

pach i umożliwia powiększenie przestrzeni 

na ładunek. Efektem jej zamontowania jest 

„uszczuplona” konsola środkowa z prostą 

dźwignią hamulca ręcznego, a także płyt-

szy boczek drzwi od strony pasażera. 

W modelach osobowych zjawiło się 

siedmiomiejscowe Grand Kangoo, pasa-

Dawny kształt, nowe kolory. Nowe, 
ciemne wnętrze ma więcej powagi, 
czym przypomina Citana.

Dwumiejscowa kanapa w furgonie umożliwia wspól-
ną jazdę trzem osobom. Jest składana po kawałku,
co pozwala powiększyć miejsce na ładunek.

Elektryczne Kangoo Z.E. ma błę-
kitny znak firmowy. Ukryto 
pod nim gniazdko do ładowania.

Nowe, 7-miejscowe Grand Kangoo, odpowiednik Kangoo Express Maxi, oferuje wygodę wszystkim 
podróżnym, jednak kosztem bagażnika. Jego objętość przy komplecie pasażerów wynosi 300 l.
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nabywca otrzymuje system Start & Stop 

i może oszczędzać na całego. Wg danych 

fi rmowych Kangoo w tej wersji spala prze-

ciętnie 4,3 l oleju napędowego na 100 km. 

Omijają nasz rynek, przynajmniej na 

razie, dwa inne silniki w wariancie Ener-

gy: diesel Energy dCi 110 oraz benzyno-

wy Energy TCe 115. Obydwa to nowość 

w Kangoo. Szczególnie interesujący jest 

„benzyniak”. Zadebiutował w ubiegłym 

roku w Mégane. Ma bezpośredni wtrysk 

paliwa i turbodoładowanie. Jest nowo-

czesnym „lekkoatletą”, który uzyskuje 

115 KM z 1,2 l pojemności. W Mégane 

dał się poznać jako wydajne, ciche i rze-

czywiście ekonomiczne źródło napędu. 

W autach z silnikami nowej generacji ofe-

rowany jest tryb ECO, który obniża mo-

ment obrotowy i „znieczula” pedał gazu, 

pozwalając ograniczyć apetyt na paliwo. 

W Polsce nowe Kangoo proponowane 

jest ze zwykłymi, „nieenergetycznymi” 

jednostkami wysokoprężnymi dCi: 75, 

90 i 110. Jedyny silnik benzynowy to 1,6 

16V o mocy 105 KM. Tylko do tego silnika 

można zamówić 4-biegową skrzynkę auto-

matyczną. Do normy należą przekładnie 

ręczne o 5 lub 6 biegach. 

W napięciu

W maju Renault dostarczył pierwszemu 

polskiemu klientowi elektryczne Kangoo 

Z.E. Idea producenta polega na sprzeda-

waniu samochodu i wynajmowaniu za-

silających go akumulatorów. W związku 

z tym auto jest względnie tanie przy zaku-

pie, a do kosztów prądu należy doliczyć 

miesięczną opłatę dla właściciela baterii, 

czyli Renault. Francuzi gwarantują, że 

gdy pojemność akumulatorów spadnie 

poniżej określonego poziomu, wymienią 

je bezpłatnie na nowe. Kupując używane, 

elektryczne Renault, nowy nabywca obli-

gatoryjnie przejmuje obowiązek dalszego 

wynajmowania baterii. 

Na razie jest to jednak sytuacja czysto 

teoretyczna. Większość elektrycznych 

Kangoo znalazła klientów instytucjonal-

nych i to w rodzimym kraju. Zmoderni-

zowany model niewiele tu pewnie zmieni, 

ponieważ technologia napędu, ze wszyst-

kimi jej cechami nie zmieniła się. Zasięg 

Kangoo Z.E. wynosi około 160 km bez 

ładowania. 

Pewną pomoc w planowaniu jazdy 

przynosi system R-Link, będący opcjo-

nalnym wyposażeniem wszystkich Kan-

goo. Jest to pokładowy kombajn multi-

medialny, zawierający radio, nawigację 

oraz złącza do różnego typu urządzeń słu-

żących komunikacji i rozrywce. W elek-

trycznym, dostawczym Renault R-Link 

dodatkowo podaje aktualny zasięg, 

a w ramach pakietów również informację 

o punktach ładowania w okolicy. Podczas 

Silniki nowego Kangoo

Rodzaj paliwa ON ON ON ON benzyna benzyna
Typ  dCi 75 dCi 90 Energy dCi 90 dCi 110 1.6 16V 105 1.2 TCe 115*
Pojemność (cm3) 1461 1461 1461 1461 1598 1198
Moc (KM/kW/obr/min) 75/55/4000 90/66/4000 90/66/4000 110/80/4000 105/78/5750 115/85/4500
Moment obrotowy (Nm/obr/min) 180/1750 200/1750 200/1750 240/1750 148/3750 190/2000
Średnie zużycie paliwa (l/100 km) 4,9 4,9 4,3 4,4 7,7 bd

*obecnie niedostępny w Polsce

ładowania może załączać klimatyzację, 

aby schłodziła wnętrze. 

Produkcja samochodów dla Mercedesa 

sprowokowała Renault do podjęcia kolej-

nych kroków ku polepszeniu jakości. Udo-

skonalono proces produkcji wytłoczek. 

Przy pomocy specjalnego urządzenia, 

systematycznie kontrolowany jest wygląd 

zgrzein punktowych. Zainwestowano 

również w kabinę świetlną do sprawdza-

nia jakości powłoki lakierniczej. Zajmują 

się tym specjalnie przeszkoleni specjaliści 

o odpowiednich predyspozycjach. Rezul-

tatem jest wzrost tzw. „poziomu jakości 

spostrzeganej”. Elementy tworzące nadwo-

zie są lepiej spasowane, a samochody stwa-

rzają wrażenie solidniejszych, dokładniej 

wykonanych. 

Furgon Kangoo Express w wersji 

o standardowej długości z silnikiem 

1,6 dCi 75 kosztuje 62  914,50 zł brutto. 

Dwumiejscowa kanapa dla pasażerów wy-

maga dopłacenia 1200 zł netto. Na bazo-

we, osobowe Kangoo Oasis z tą samą jed-

nostką napędową trzeba wydać 65 400 zł

brutto, a na wersję Extrem z silnikiem 

1,5 dCi 110 – 80 750 zł. Siedmiomiejsco-

we Grand Kangoo kosztuje 81 900 zł brut-

to. Ceny elektrycznego Z.E. zaczynają się 

od 103  197 zł brutto. Dilerzy przyjmują 

już zamówienia. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Sportowo-rekreacyjne Kangoo Extrem wyróżnia się przede wszystkim 
wyglądem i bogatym wyposażeniem.
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P ierwszy wyścig sezonu 

wzbudza zawsze wiele 

emocji, nie tylko u kibi-

ców. Zespoły ciekawe rywali 

z niecierpliwością podpatrują 

się nawzajem, zaglądając do 

boksów. Zanim zmierzą się 

w prawdziwej walce na torze, 

chcą wiedzieć, na co mogą li-

czyć tym razem. Tegoroczne 

Mistrzostwa Truck Racing roz-

poczęły się 18 maja we Wło-

szech na torze wyścigowym 

w Misano. Na starcie stanęło 

21 pojazdów.

Nowe wcielenie

Największą premierę w tym 

roku miał zespół Trucks MKR 

Technology. Nowe ciężarówki 

ujrzały światło dzienne. Za-

równo ich wygląd, jak i zasto-

sowane technologie wzbudzały 

spore zainteresowanie. Na du-

żej powierzchni wystawienni-

czej wciąż przewijały się tłumy 

nault Trucks MKR Techno-

logy reprezentują wytrawni 

gracze: Czech Adam Lacko 

i Szwajcar Markus Bösiger. 

Łatwo nie dadzą za wygraną. 

To już ósmym sezon w ka-

rierze drużyny Renault Trucks. 

Zespół dwukrotnie wywal-

czył tytuł Mistrza Europy 

w 2010 i 2012 roku. Być może 

dobra passa nie opuści go 

i w tym roku. Na pewno jest 

świetnie przygotowany. MKR 

Technology od wielu miesię-

cy dopieszczał swoje pojaz-

dy. Inżynierowie i mechanicy 

skupili się przede wszystkim 

na udoskonaleniu silników 

StarcieStarcie

Maj to miesiąc, w którym wszystko wygląda inaczej. Budzi się przyroda, a do głosu 
dochodzą prawdziwe żądze. Ciężarówki po zimowych przygotowaniach wyjeżdżają na tor, 
żeby w kłębach palonej gumy przy akompaniamencie ryku silników, zademonstrować 
siłę swoich stalowych mięśni i niezwykłe zdolności konstruktorów. 

kibiców. Wyścigi ciężarówek 

stanowią bardzo ważny punkt 

w działalności marketingowej 

Renault Trucks. Sponsorowa-

ny przez fi rmę zespół MKR 

korzysta z najnowszych tech-

nologii i wiedzy inżynierów 

Renault, dostarczając wiele 

emocji klientom zaprasza-

nym przez lokalnych dilerów. 

W zeszłym roku z takiego za-

proszenia skorzystało ponad 

16 500 osób.

Najlepszą reklamą dla mar-

ki jest dobra pozycja jej zespo-

łu. W tym roku najważniej-

szym zadaniem dla drużyny 

Renault Trucks MKR Tech-

nology jest obrona zdobytego 

w zeszłym roku tytułu Mistrza 

Europy. Zadanie nie będzie 

łatwe. Mniejszy skład – w tym 

roku team MKR to dwie cię-

żarówki (roku temu były trzy) 

oraz większa konkurencja 

– startuje aż osiem zespołów, 

co zaostrza rywalizację. Re-

„Myślę, że w tym roku nasi rywale nie będą mieli 
łatwego zadania i sezon zakończy się zwycięstwem 
dla mnie i dla całej drużyny” – optymistycznie ocenia 
kierowca Adam Lacko, MKR Technology.

Opony są losowane. 
Do końca nie 
wiadomo, która 
do kogo trafi.
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i zawieszenia. „Ulepszyliśmy 

nasz sportowy silnik DXi5 13. 

Dużo czasu pochłonęły także 

prace nad wałkiem rozrządu, 

wtryskiem i sterowaniem elek-

tronicznym, co z pewnością 

przełoży się na wysokie osiągi, 

zwłaszcza na doskonałe przy-

spieszania od niskich pręd-

kości obrotowych. Zmniej-

szyliśmy także tarcie silnika 

poprzez zastosowanie tych sa-

mych rozwiązań, co w silni-

kach Euro 6, które montowane 

są w nowej gamie pojazdów 

Renault Trucks. Jeśli chodzi 

o podwozie, poprawiono 

przednie i tylne elementy za-

wieszenia” – wyjaśnia Gerard 

Peraz, dyrektor techniczny Re-

nault Trucks Racing.

„W drugiej połowie sezonu 

2012 wykonaliśmy kawał do-

brej roboty, ulepszając zawie-

szenie przednie i tylne (sprę-

żyny i amortyzatory), oraz 

przednią oś poprzez zastoso-

wanie najnowocześniejszych 

technologii, które testowali-

śmy przez cały ubiegły sezon 

na ciężarówce Markusa Bösi-

gera” – wyjaśnia Mario Kress.

Mocna reprezentacja

Dużym przeciwnikiem dla 

MKR są zespoły startujące na 

MAN-ach: Castrol Team Hahn 

Racing z Jochenem Hahnem 

i Miką Mäkinenem oraz Truck 

Sport Lutz Bernau z Antonio 

Albacete i Markusem Oestre-

ich (w zeszłym roku startu-

jącym ciężarówką Renault 

w zespole MKR). Jochen Hahn 

po zeszłorocznym zwycięstwie 

w rywalizacji indywidualnej, 

nie tylko chce powtórzyć suk-

ces, ale również ostro powalczy 

Kalendarz Europejskich Mistrzostw 
Truck Racing 2013

 Data Miasto Kraj
 19–20 maja Misano Włoch
 1–2 czerwca Navarra Hiszpania
 15–16 czerwca Nogaro Francja
 6–7 lipca Spielberg Austria
 13–14 lipca Nürburgring Niemcy
 27–28 lipca Smolensk Rosja
 31 sierpnia – 1 września Most Czechy
 21–22 września Zolder Belgia
 5–6 października Jarama Hiszpania
 12–13 października Le Mans Francja

o wygraną w rywalizacji kon-

struktorów. Nie ulega wątpli-

wości, że w tym sezonie zacięta 

walka będzie się toczyć między 

tymi dwoma zespołami MAN-a

i MKR Technology. 

Wyścigi ciężarówek zdomi-

nowane są przez dwie mar-

ki. 11 z 21 zarejestrowanych 

przez FIA kierowców startuje 

na MAN-ach, a 5 w Renault. 

Wśród nich w tym roku jest 

również nasz reprezentant 

Grzegorz Ostaszewski, który 

znalazł się we wspomnianej 

Po pierwszym wyścigu cały zespół jest mocno zmobilizowany, 
trzeba dokonać przeglądu, zmienić koła, naprawić uszkodzone elementy 
i umyć pojazdy.

Kabina to klatka z porządnymi 
zabezpieczeniami. Co roku docho-
dzą kolejne. W razie wypadku kie-
rowca musi mieć szansę przeżycia.

W tym roku wprowadzono nową regulację, która zmusza pojazdy 
do zjechania, gdy podczas starcia na torze elementy nadwozia 
odstają. Taki wymóg wprowadzono ze względów bezpieczeństwa. 
Jednak kierowca w tym czasie traci cenne minuty.

Po skończonych zawodach, pojazdy są kiero-
wane na zamknięty parking, wtedy jest czas na 
zgłaszanie protestów. Gdy wynik się uprawomocni, 
ciężarówki mogą wrócić do swoich boksów.

Kwalifikacja generalna w rywalizacji zespołowej po drugiej rundzie

 Pozycja Numer startowy Zaspół Kierowcy Punktacja

 1. 1/7 Castrol Team Hahn Racing MAN Hahn / Mäkinen 145
 2. 2/4 Truck Sport Lutz Bernau MAN Albacete / Oestreich 144
 3. 3/6 MKR Technology Renault Lacko / Bösiger 118
 4. 10/12 OXXO Energy Truck Race Team MAN Kiss / Major 64
 5. 9/14 Team Blaise Janiec Renault Janiec / Blaise 41
 6. 18/44 Lion Truck Racing MAN Robineau / Halm 24
 7. 21/22 Frankie Truck Racing Team MAN Vojtisek / Ostaszewski 8
 8. 19/24 Tankpool24 Mercedes-Benz Orsini / Lohr 0
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Prawie 30 lat 

Pierwszy wyścig pojazdów ciężarowych w obecnej postaci rozegrał 
się w 1984 r. na torze w Donington Park w Wielkiej Brytanii. Okazał 
się takim sukcesem, że w 1985 r. FIA zorganizowała Europejskie 
Mistrzostwa w Wyścigach Ciężarówek (European Truck Racing 
Championship). Początkowo startowały w nich standardowe cią-
gniki siodłowe, ale z czasem zaczęto wprowadzać bardzo poważne 
modyfikacje, zwiększające moc z kilkuset i do ponad tysiąca koni. 
Wkrótce wprowadzono również przepisy ściśle regulujące nie tylko 
bezpieczeństwo pojazdów, ale także poziom emisji spalin.  
Obecnie startujące pojazdy nie mają wiele wspólnego ze swoimi 
drogowymi odpowiednikami. Konstruktorzy twierdzą, że wyścigowe 
pojazdy ciężarowe potrafią przyspieszyć do 160 km/h szybciej niż 
Porsche 911, a dzięki chłodzonym wodą hamulcom i oponom Go-
odyeara również bardzo szybko się zatrzymują.

Klasyfikacja generalna po drugiej rundzie 
wyścigów konkurencji indywidualnej

 Pozycja Kierowca Punktacja
 1. J. Hahn 80
 2. D. Vrsecky 75
 3. A. Albacete 64
  M. Oestreich 64
 5. A. Lacko 58
 6. M. Mäkinen 50
 7. N. Kiss 46
 8. M. Bösiger 40
 9. R. Reinert 26
 10. A. Janiec 13
 11. G. Körber 11
 12. S. Halm 7
 13. JP. Blaise 4
 14. B. Major 3
 15. F. Vojtisek 2
 16. J. Marriezcurrena 1

Po każdym wyścigu trzy najlepsze pojazdy są ważone. 
Ich masa nie może przekroczyć 5,5 t.

Wyścigi ciężarówek to sport bardzo „kontaktowy”, ale stosunkowo 
bezpieczny. Nie dochodzi raczej do poważnych wypadków. Najbardziej 
cierpi nadwozie. Otarcia to normalka.

jedenastce. Dołączył do ze-

społu Frankie Truck Racing 

Team. Dwudziestojednoletni 

kierowca w tym roku debiu-

tuje na torze wyścigowym, ale 

mimo pierwszych kroków daje 

sobie radę nadzwyczaj dobrze. 

Wśród kierowców są również 

dwie kobiety. Startująca MAN-

em Steffi   Halm z Teamu Lion 

Truck Racing oraz zasiadająca 

za kierownicą Mercedesa El-

len Lohr z Teamu Tankpool 24 

Racing. Najmłodszy kierowca 

tegorocznego sezonu to Wę-

gier Benedek Major startujący 

MAN-em w barwach Oxxo 

Energy Truck Race Team 

– w czerwcu skończy 17 lat.

Wszyscy po równo

Wszystkie ciężarówki star-

tujące w wyścigach są wypo-

każdej nadaje niepowtarzalny 

identyfi kator, wykorzystywany 

przez sędziów FIA. Dzięki tej 

technologii FIA może monito-

rować wszystkie opony, co daje 

pewność, że zespoły przestrze-

gają przepisów dotyczących 

liczby i sposobu wykorzystania 

ogumienia wyścigowego. 

Aby zapewnić sprawiedliwą 

dystrybucję opon, przed każ-

dym wyścigiem Europejskie 

Stowarzyszenie Zespołów Wy-

ścigowych TRO we współpra-

cy z FIA organizuje losowanie. 

W ten sposób aż do losowania 

nikt nie wie, jaki zespół otrzy-

ma dane opony.

Ciężarówka startująca w wy-

ścigach musi ważyć nie więcej 

niż 5,5 tony. Aby nie przekro-

czyć dozwolonej masy, pojem-

ność zbiorników z paliwem 

i wodą chłodząca silnik musi 

sażone w wyścigowe opony 

Goodyeara, zaprojektowane 

specjalnie pod kątem rozgry-

wek. Goodyear dostarcza takie 

opony od 2004 roku. Obecnie 

podczas zawodów wykorzy-

stywana jest opona Goodyear 

Truck Racing 315/70R22,5. 

Zaprojektowano ją po szczegó-

łowych testach w laboratoriach 

Goodyeara i na torach wyści-

gowych. Przepisy dopuszczają 

wyłącznie opony aprobowane 

przez FIA. Nie mogą być szer-

sze niż 315 mm, a bieżnik nie 

może być głębszy niż 2 mm. 

Wszystkie opony są wypo-

sażone w technologię iden-

tyfi kacji radiowej (RFID), co 

być skrupulatnie wyliczona 

– ma starczyć na wyścig. Z toru 

ciężarówki zjeżdżają praktycz-

nie z pustym bakiem. Założo-

ny ogranicznik prędkości do 

160 km/h, ma chronić kierow-

cę przed rozwinięciem zbyt 

dużej prędkości i nieuchronną 

dyskwalifi kacją. 

W tym roku szanse są moc-

no wyrównane, dlatego walka 

zapowiada się nadzwyczaj inte-

resująco. Dodatkowy dreszczyk 

emocji dodaje polski akcent, 

który może przyczynić się do 

większego zainteresowania tym 

sportem w naszym kraju. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, MKR

6/201346 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.plMAGAZYNMAGAZYNWyścigi ciężarówekWyścigi ciężarówek





N
OW

A GAM
A

R
EN

AU
LT TR

U
CK

S
POJAZD CIĘŻAROWY 
PRZYNOSI ZYSK

renault-trucks.pl
Renault Trucks SAS z kapitałem 50 000 000 € - 954 506 077 RCS Lyon 
Zdjęcia udostępnione przez: © Renault Trucks- 05/2013.


