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nowe VolvO FH

Łatwiejszy załadunek i do 10% niższe zużycie paliwa. 
WSZYSTKIE NOWOŚCI znajdziesz na volvotrucks.pl/fh 

Volvo Trucks. Driving Progress
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Widmo bankructw?
22 czerwca zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym, 

która zmienia zasady dopuszczania do ruchu pojazdów. Najwięcej wątpliwości budzą przepisy, 

które wprowadzają obowiązek homologacyjny w przypadku pojazdów jednostkowych, czyli takich, 

które są produkowane na indywidualne zamówienie w liczbie jednej sztuki rocznie – innymi słowy 

również specjalistycznych. Producenci pojazdów łapią się za głowę, bo nie wiedzą, co robić 

w tej sytuacji. Nie do końca wiadomo, kto takie homologacje może wydawać i ile one kosztują, 

a przepis już obowiązuje. Obecnie organami uprawnionymi do wydawania świadectw 

homologacyjnych w Polsce są Instytut Transportu Samochodowego i Przemysłowy Instytut 

Motoryzacyjny, ale dla tych instytucji homologacja jednostkowa jest nowością, ponieważ do tej 

pory nie była wymagana. Kolejny problem to dostarczenie pojazdu do jednostki homologacyjnej. 

Jeżeli tylko te dwie instytucje będą 

mogły wydawać stosowne dokumenty, 

każdorazowo będzie to się wiązało 

z transportem homologowanego 

pojazdu do Warszawy, co dodatkowo 

zwiększy jego cenę i wydłuży czas 

oczekiwania przyszłego użytkownika.

Rozwiązaniem tego problemu 

może być skorzystanie z usług innej 

instytucji działającej na terenie 

Unii Europejskiej, której oddziały 

znajdują się blisko naszej granicy, 

np. niemieckiej Dekry. 

Tylko czy o to chodziło ustawodawcy? 

Ministerstwo uspakaja: 

„Nie istnieje problem braku 

jednostek do przeprowadzenia badań 

homologacyjnych. Zgodnie z artykułem 10 ustawy z dnia 10 października 2012 roku o zmianie 

ustawy Prawo o ruchu drogowym, jednostki, które do dnia wejścia w życie nowych rozwiązań miały 

upoważnienie do przeprowadzania homologacji, zachowują to prawo przez 12 miesięcy, 

tj. do 22 czerwca 2014 r.”

I dobrze, tylko, że problem nie leży jedynie w miejscu, dostępności czy małej liczbie punktów. 

Proces homologacyjny, czyli przygotowanie odpowiednich dokumentów, sprawdzanie zgodności 

dokumentów ze stanem faktycznym itp. będzie kosztować. Producenta nie stać na taki wydatek, 

będzie więc musiał podnieść cenę. Ale czy ktoś będzie chciał zapłacić więcej?

Wbrew pozorom nie dotyczy to tylko małych fi rm, które w zaciszu przydomowego ogródka 

produkują kilka sztuk pojazdów rocznie – każdy inny, więc do tej pory były zwolnione z homo-

logacji. Duzi producenci śmieciarek, pojazdów pożarniczych, energetycznych, czyli specjalistycznego 

sprzętu będą borykać się z tym samym problemem. Może okazać się, że lepiej sprowadzić pojazd 

z zagranicy niż zamawiać w kraju. Czyli znowu kopiemy się po kostkach… ▐
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Od dwóch lat trwa wymiana po-

szczególnych modeli ciężarówek 

różnych marek. W związku z naj-

nowszą normą emisji spalin Euro 6, która 

zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.,

zmieniły się silniki, co pociągnęło rów-

nież konieczność przeprowadzenia zmian 

w kabinach. Przy okazji producenci udosko-

nalili swoje pojazdy, wprowadzając w nich 

najnowsze zdobycze techniki, zwiększając 

tym samym bezpieczeństwo i ograniczając 

zużycie paliwa. Nowe silniki wykorzystują 

skomplikowane technologie, są cięższe od 

poprzedników i wymagają lepszego chło-

dzenia. Trzeba więc było opracować takie 

rozwiązania, które pozwolą zrekompenso-

wać niedogodności, jednocześnie popra-

wiając niektóre parametry pojazdu. 

TCKD

Renault Trucks długo kazało czekać na 

zmiany. Ale jak już pokazało, to komplek-

∏kantnie
sowo. Pod hasłem R/ewolucja, na począt-

ku czerwca, zaprezentowano całkowicie 

odnowioną, całą gamę pojazdów Renault 

Trucks. Zmieniły się nie tylko silniki, ale 

również wygląd francuskich pojazdów, 

którym konsekwentnie nadano nowe na-

zwy. Nie jednemu fanowi marki łza zakręci 

się w oku. Magnum i Premium to już hi-

storia. Teraz mamy do dyspozycji pojaz-

dy serii T – transport długodystansowy, 

C – budowlany, K – terenowy i D – dys-

trybucyjny.

Nową gamę Renault Trucks charak-

teryzuje bardzo spójna stylizacja. Krata 

wlotu powietrza ma kształt trapezu, co 

może kojarzyć się z symbolem ∏ (Pi). 

Klosze reflektorów i kierunkowskazy 

układają się w bumerang, dzięki czemu 

można było zrezygnować z deflekto-

rów w narożnikach kabiny, ponieważ to 

lampy zespolone zapewniają właściwe 

ukierunkowanie strumieni powietrza 

i utrzymanie drzwi kabiny w czystości. 

Dodatkowo w lampach zastosowano roz-

wiązania, umożliwiające równomierne 

podświetlenie całej powierzchni modułu 

kierunkowskazu przedniego przy wyko-

rzystaniu małej liczby diod LED. Kształt 

bumerangu powoduje również, że świa-

tła kierunkowskazu są dobrze widoczne 

dla kierowców pojazdów nadjeżdżają-

cych z tyłu.

Wszystkie pojazdy nowej gamy mają 

przytwierdzoną do drzwi kabiny czerwo-

ną tabliczkę z logo Renault Trucks. Jest 

to bezpośrednie nawiązanie do tabliczek 

znamionowych umieszczanych na ma-

szynach produkcyjnych. Przewidziano 

tam miejsce na dane pojazdu (typ, kon-

fi guracja itp.) oraz fi rmy, w której pojazd 

pracuje. Efekt pogłębia zastosowanie we 

wszystkich modelach czerwonych pasów 

bezpieczeństwa.

Projektanci starali się zadbać o wygodę 

i praktyczne zastosowanie detali. Za przy-

kład mogą posłużyć uchwyty w drzwiach, 

Słodko-gorzkie. Zarazem delikatne i brutalne. Trudno jednym słowem określić dzieło 
projektantów z Hall of Design. I nie da się obojętnie przejść obok nowej gamy Renault Trucks. 
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które są duże i solidne, tak aby można było 

z nich korzystać w rękawicach. We wnę-

trzu zastosowano duże koło kierownicy 

i odpowiednio zwymiarowany, wygodny 

w dotyku przełącznik elektronicznie stero-

wanego hamulca postojowego. 

Nowa konstrukcja kabin w pojazdach 

długodystansowych i budowlanych została 

starannie dopracowana pod kątem aero-

dynamiki. Przednia szyba jest pochylona 

pod kątem 12°, a cała kabina ma klinowa-

ty kształt. Z tyłu jest o 30 cm szersza niż 

z przodu. 

Całkowicie przeprojektowano wnętrze. 

Wyodrębniono dwie strefy: miejsce pracy 

i część wypoczynkową. Wiele uwagi po-

święcono kolorystyce przestrzeni wy-

poczynkowej. Elementy znajdujące się 

w dolnej części są pokryte ciemnymi ma-

teriałami, odpornymi na bród i zużycie. 

Im wyżej, tym kolorystyka staje się coraz 

jaśniejsza, potęgując wrażenie przestron-

ności. Wnętrze kabiny jest proste i funk-

cjonalne. Na tablicy rozdzielczej wygospo-

darowano dużą płaską powierzchnię, gdzie 

kierowca może coś odłożyć. Jest tam rów-

nież panel, do którego można podłączyć 

różne akcesoria. Poniżej koła kierownicy, 

w zasięgu ręki, umieszczono pokrętła do 

obsługi menu wyświetlacza wbudowanego 

w deskę rozdzielczą. Na tablicy przyrządów 

jest 7-calowy wyświetlacz główny. Informa-

cje tam podawane można indywidualnie 

dopasować do własnych potrzeb. Nowe fo-

tele są trwałe, wygodne i eleganckie. 

W trasę

Dotychczasowe modele Magnum i Pre-

mium Route zastępuje gama T. Obejmuje 

ona jeden bazowy model o modułowej bu-

dowie. Przy szerokości 2,5 metra, kabina 

w serii T jest przestronna i komfortowa. 

Wyposażono ją w dwie leżanki: dolna jest 

rozsuwana, a górna może pełnić funkcję 

dodatkowego schowka. W zależności od 

rodzaju kabiny podłoga jest płaska (High 

Sleeper Cab – wysokość wnętrza 210 cm) 

lub tunel silnika wchodzi do wnętrza na 

200 mm (Sleeper Cab, standardowa kabina 

sypialna Night & Day Cab oraz Day Cab). 

Wielofunkcyjne koło kierownicy można 

regulować w trzech płaszczyznach. Pod-

grzewane, wentylowane i amortyzowane 

fotele mają pełny zakres regulacji, w tym 

podparcia bocznego i lędźwiowego. Kie-

rowca może pilotem w kluczyku zdalnie 

włączyć światła zewnętrzne, aby oświetlić 

sobie drogę do samochodu.

Kabina otrzymała nowe zawieszenie, 

wytrzymałe i komfortowe. Nowe jest tak-

Tabliczka znamionowa stanowi bezpośrednie nawiąza-
nie do tych umieszczanych na maszynach produk-
cyjnych. Ma być swego rodzaju świadectwem jakości. 
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do redukcji zużycia paliwa, poprzez odłą-

czanie sprężarki i aktywację funkcji oszczę-

dzania energii, jeżeli ciśnienie powietrza 

w układzie pneumatycznym jest dosta-

teczne. Podczas zjazdu ze wzniesienia, 

gdy silnik jest nieobciążony, EACU za-

łącza sprężarkę. Z kolei w warunkach 

dużego obciążenia silnika, zespół wymu-

sza jej odłączenie. Dodatkowo, ma fun-

kcję automatycznego hamulca postojo-

wego, aktywowanego w chwili wyłączenia 

silnika. 

Paliwo oszczędza również tempomat 

Eco Cruise Control. Do dyspozycji są trzy 

tryby: oszczędzający paliwo, zapewniają-

cy optymalny stosunek zużycia paliwa do 

prędkości oraz precyzyjnie utrzymujący 

zadaną prędkość. Tempomat współpracu-

je z Optiroll – tzw. funkcją wolnego koła 

– aktywowaną, gdy tylko warunki jazdy 

na to pozwolą. Dodatkowo można akty-

wować tzw. ogranicznik przyspieszenia, co 

skróci czas pracy silnika poza ekonomicz-

nym  zakresem prędkości obrotowych. 

Automatyczna funkcja stop-start, zapro-

gramowana na trzy lub pięć minut, ogra-

nicza czas niepotrzebnej pracy silnika na 

biegu jałowym.

Seria T wyposażona jest w systemy 

wspomagające pracę kierowcy, które 

ostrzegają np. gdy pojazd przypadkowo 

zjedzie z toru jazdy lub grozi mu zderze-

nie z przeszkodą. Pojazdy z tej gamy mają 

także aktywny tempomat, automatycznie 

utrzymujący bezpieczną odległość od po-

jazdu poprzedzającego. 

W teren

W ramach nowej gamy pojazdów bu-

dowlanych Renault Trucks oferuje dwa 

typoszeregi: C – pojazdy dla transpor-

tu budowlanego – oraz K – pojazdy dla 

ciężkiego transportu budowlanego. Gama 

C dysponuje kabinami o dwóch szeroko-

ściach, oferuje dużą ładowność, niskie 

zużycie paliwa i komfort jazdy porówny-

walny z pojazdami długodystansowymi. 

Spory prześwit (do 312 mm) i 24-stopnio-

wy kąt natarcia sprawiają, że pojazdy te są 

atrakcyjną propozycją dla branży robót 

ziemnych. Natomiast seria K to wytrzyma-

łość, duży prześwit (332 mm), kąt natarcia 

32° i dmc sięgająca 120 t. 

Wrażliwe podzespoły są skutecznie 

chronione przed uszkodzeniem. Zarów-

no seria K, jak i C może być wyposażona 

w stalowe zderzaki. 

Pojazdy serii C są oferowane z Opti-

track, hydrostatycznym układem napędu 

na przednią oś, umożliwiającym tymcza-

sowe zwiększenie własności trakcyjnych 

pojazdu. W serii K jest stosowany konwen-

cjonalny układ napędu na wszystkie koła.

W Renault C i K zastosowano także 

liczne rozwiązania zwiększające bezpie-

czeństwo kierowcy i ładunku, takie jak np. 

elektrycznie sterowany hamulec postojo-

wy uruchamiany w chwili wyłączania sil-

nika, funkcja wspomagania przy ruszaniu 

pod górę (Hill Start Aid) i alarm antywła-

maniowy.

Do napędu serii C i K służą te same 

silniki co serii T Euro 6 DTI 11 i DTI 

13 oraz DTI 8 – 6-cylindrowy, rzędowy 

o mocy 250, 280 i 320 KM i momencie 

obrotowym odpowiednio: 950, 1050 

i 1200 Nm. Zastosowano w nim elek-

tronicznie sterowany układ wtryskowy 

common rail o maksymalnym ciśnieniu 

wtrysku 2000 bar. 

W standardzie w serii C i K oferowana 

jest 12-biegowa zautomatyzowana skrzy-

nia biegów Optidriver, z trybem jazdy 

że podwozie z udoskonalonym zawiesze-

niem. 

Gamę T napędzają silniki DTI  11 

i DTI  13, zgodne z normą emisji spalin 

Euro 6. Opracowano je na bazie jednostek 

Euro 5. Udoskonalono układ SCR, zwięk-

szając jego wydajność. Układ oczyszczania 

spalin wzbogacono o fi ltr cząstek stałych. 

Zużycie paliwa udało się ograniczyć o 5%, 

w porównaniu z pojazdami poprzedniej 

generacji.

Silniki DTI 11 to 11-litrowe, 6-cylindro-

we, rzędowe jednostki o mocy 380, 430 

i 460 KM i momencie obrotowym odpo-

wiednio: 1800, 2050 i 2200 Nm. Wyposa-

żono je w szynę common rail. DTI  13 to 

13-litrowe, 6-cylindrowe rzędowe jednost-

ki o mocy 440, 480 i 520 KM i momen-

cie obrotowym odpowiednio: 2200, 2400 

i 2550 Nm. Za wtrysk paliwa odpowiadają, 

jak dotychczas, elektronicznie sterowane 

pompowtryskiwacze. 

Wszystkie pojazdy tej serii są wyposa-

żone w zautomatyzowaną skrzynię biegów 

Optidriver z nowym układem sterowania 

i funkcją monitorowania temperatury, 

umożliwiającą skuteczniejsze jego chło-

dzenie. Skrzynia może być wyposażona 

także w nowy, ekonomiczny tryb działania 

Fuel Eco, dostępny w połączeniu z tempo-

matem Eco Cruise Control. Do wyboru 

jest również manualna skrzynia biegów 

wyposażona w układ Driving Monitoring 

System, podpowiadający kierowcy odpo-

wiedni bieg. Poza hamulcem wydecho-

wym, dostępny jest silnikowy Optibrake 

oraz zwalniacz Voith. 

Kolejną nowością jest układ dystrybucji 

sprężonego powietrza EACU (Electronic 

Air Control Unit). Łączy on funkcje fi ltra, 

osuszacza i regulatora ciśnienia powietrza. 

Steruje również sprężarką. Przyczynia się 

W k
pod
śro
gdz
z do

Podczas wypoczynku kierowca może 
korzystać z ciepłego światła lamp 
umieszczonych wzdłuż przejścia. Natomiast 
w czasie jazdy nocą uaktywnia się czerwone 
podświetlenie, które nie dekoncentruje.

Kanciasta tablica rozdzielcza może nie zachwyca urodą, ale jest praktyczna. Wskaźniki 
są czytelne a przyrządy dobrze rozmieszczone. Kierowca może zapisywać w postaci 
tzw. stron ulubionych wyświetlacza preferowane przez siebie wskazania tachografu, 
układu ogrzewania i klimatyzacji, zegara, wskaźników jazdy ekonomicznej i tempomatu. 
Raz zapisane są dostępne po włożeniu karty danego kierowcy do tachografu.
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terenowej Off -Road. W opcji, w obydwu 

typoszeregach, jest dostępna 14-biegowa 

manualna skrzynia biegów B14, opraco-

wana przez Volvo. Seria C jest również 

dostępna z 9-biegową manualną skrzynią 

ZF lub 6-biegową w pełni automatyczną 

Allison. 

Podobnie jak w serii T, Renault oferuje 

szeroki wybór hamulców pomocniczych. 

Osie napędowe mogą być jedno- lub dwu-

stopniowe (ze zwolnicami). 

W pojazdach budowlanych są oferowa-

ne podobnie jak w długodystansowych, 

kabiny Day Cab (kabina krótka, dach stan-

dardowy, bez leżanki), Night & Day Cab 

(kabina długa, dach standardowy, leżanka) 

i Sleeper Cab (kabina długa, dach wysoki, 

leżanka – niedostępna dla serii K) oraz tyl-

ko w serii C – Global Cab (kabina wąska, 

o szerokości 2,3 m). Komfort jazdy w kabi-

nach serii C i K zapewnia nowe zawiesze-

nie mechaniczne i pneumatyczne. 

Szeroki zakres dostępnych rozstawów 

osi, w odstępach od 200 do 400 mm, po-

zwala wybrać najbardziej odpowiednie 

podwozie. Montaż niektórych zabudów, 

np. pompy do betonu ułatwiają także ha-

mulce tarczowe, dostępne standardowo 

w serii C i oferowane w opcji w serii K 

(pojazdy 6×4 i 8×4).

Renault oferuje duży wybór zawie-

szeń przednich, o nośności od 7,5 do 9 t 

w przypadku serii C i od 8 do 9 t w przy-

padku serii K. Pojazdy serii C mają tylne 

zawieszenie mechaniczne z resorami pa-

rabolicznymi, o nośności od 13 do 26 t.

W pojazdach serii K są stosowane tyl-

ne zawieszenia mechaniczne z resorami 

parabolicznymi lub półeliptycznymi, 

o nośności od 13 do 32 ton. Specjalnie dla 

serii C opracowano nowe tylne zawiesze-

nia pneumatyczne o nośności od 13 do 

21 t. Ich zaletą jest niższy poziom drgań 

odczuwalnych w kabinie, co oznacza 

większy komfort jazdy.

Seria C ma konfi guracje osi: 4×2, 6×2, 

6×2*4, 6×4, 8×2/6, 8×4, 4×2, 6×4, nato-

W kabinach serii długodystansowej 
i budowlanej kierowca ma do dyspozycji 
schowek, do którego jest dostęp 
zarówno z zewnątrz, jak i ze środka.

W kabinie 2-metrowej serii D 2 m mogą 
podróżować 3 osoby. Składane oparcie 
środkowego fotela tworzy wygodny stolik, 
gdzie można odłożyć komputer lub teczkę 
z dokumentami.
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W całej gamie stosowane są zautoma-

tyzowane skrzynie biegów Optitronic (D) 

lub Optidriver (D Wide), zapewniające 

oszczędność paliwa, ochronę podzespołów 

układu napędowego i niższe koszty obsłu-

gi. W typoszeregu D Access stosowana jest 

automatyczna skrzynia Allison 3000.

Charakterystyczną cechą serii D jest 

zwrotność, umożliwiająca dotarcie do 

trudno dostępnych miejsc. Sprzyjają temu 

mała średnica zawracania, krótki przedni 

zwis i kompaktowe kabiny. 

Ergonomiczna tablica rozdzielcza w se-

rii D, regulowane w dwóch płaszczyznach 

koło kierownicy z pneumatyczną bloka-

dą i duży cyfrowy wyświetlacz, ułatwiają 

pracę kierowcy. Nowe fotele zapewniają 

większy komfort. Tempomat i zautoma-

tyzowana skrzynia biegów, sterowane 

przyciskami na kierownicy, pozwalają 

kierowcy skoncentrować się na drodze. 

Dźwignia zmiany biegów w Renault D 

z manualną skrzynią znajduje się na desce 

rozdzielczej, dzięki czemu nie utrudnia 

przechodzenia przez kabinę. Renault serii 

D są mniej uciążliwe dla otoczenia i jadą-

cych. Poziom hałasu w kabinie D Wide 

zmalał 35%, czyli o niemal 2 dB, w porów-

naniu z pojazdami poprzedniej generacji.

Dzięki szybom w dolnych częściach 

drzwi pasażera i kierowcy, panoramicznej 

szybie czołowej (pole widzenia w D Access 

wynosi niemal 220°, z czego martwe pola 

zajmują mniej niż 15°), dzielonym luster-

kom wstecznym i szybie w tylnej ścianie 

kabiny, kierowca ma doskonałą widocz-

ność w każdych warunkach. 

Pojazdy serii D są standardowo wy-

posażone w hamulec wydechowy i mogą 

być wyposażone w hamulec silnikowy 

Optibrake. W ofercie znajdują się także 

zwalniacze elektromagnetyczne Telma 

montowane na wale napędowym oraz 

zwalniacze hydrodynamiczne w manual-

nych i automatycznych skrzyniach biegów. 

Gama dystrybucyjna ma elektronicznie 

sterowany układ hamulcowy EBS, układ 

antypoślizgowy ASR, funkcję hamowania 

awaryjnego, wspomaganie przy ruszaniu 

pod górę (Hill Start Aid) oraz wskaźnik 

zużycia klocków hamulcowych. 

Kabiny dostępne są w trzech szero-

kościach: 2,1  m w serii D, 2,3 m w serii 

D Wide i D Access oraz 2,5 m w D Access. 

Uzupełnieniem tej gamy są modele 

D 2 m z kabiną o szerokości 2 m, opraco-

wane we współpracy z Nissanem, o dmc 

od 3,5 do 7,5 t. We wszystkich pojazdach 

z typoszeregu D 2 m są dostępne niskie, 

a więc „szybkie”, przełożenia tylnej osi, 

sprzyjające oszczędzaniu paliwa. 

Zgodny z normą emisji spalin Euro 6 sil-

nik DTI 3 o mocy 150 lub 180 KM rozwija 

duży moment obrotowy już od 1200 obr/

min. Wariant o dmc 7,5 t może być wypo-

sażony w zautomatyzowaną skrzynię bie-

gów Optitronic.

W kabinie znajdują się trzy fotele. Po zło-

żeniu, oparcie środkowego fotela przekształ-

ca się w praktyczny stolik. O bezpieczeństwo 

czynne w Renault D 2 m dba układ hamul-

cowy z układem stabilizacji toru jazdy ESP.

Nowa gama Renault Trucks zaskoczyła. 

Nie tylko wyglądem, ale również rozma-

chem. Agresywny wizerunek idzie w pa-

rze z olbrzymim przedsięwzięciem, jakim 

niezaprzeczalnie było zaprezentowanie 

wszystkich modeli jednocześnie. Wiele lat 

pracy, sporo nakładów, wsparcie klientów, 

miliony kilometrów testów dostosowa-

nych od warunków, w których przyjdzie 

tym pojazdom pracować. Celem było 

stworzenie dobrego narzędzia pracy. Czy 

się udało? Na ocenę praktyczną przyjdzie 

nam trochę poczekać. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Renault

miast seria K: 4×2, 4×4, 6×4, 6×6, 8×4, 

4×2, 4×4, 6×4, 6×6.

W miasto

Nowe pojazdy dystrybucyjne Renault 

Trucks – seria D – to jeden typoszereg 

z czterema modelami: D (dmc 10÷18 t), 

D Wide (dmc 16÷26 t) i D Access z ni-

skopodłogową kabiną „Low Entry” (dmc 

18÷26 t) oraz D 2 m (dmc 3,5÷7,5 t).

Wyposażono ją w nowe silniki DTI 5 

i DTI 8 Euro 6. DTI 5 to 4-cylindrowy, 

5-litrowy, rzędowy silnik o mocy 210 lub 

240  KM i momencie obrotowym odpo-

wiednio 800 lub 900  Nm. DTI 8 to 6-cy-

lindrowy, 7-litrowy, rzędowy silnik o mocy 

250, 280 i 320 KM i momencie obrotowym 

odpowiednio: 950, 1050 i 1200 Nm. Nor-

mę Euro 6 uzyskano, stosując układ EGR, 

SCR i fi ltr DPF. Proces regeneracji fi ltra 

cząstek stałych odbywa się automatycznie 

i nie wymaga interwencji kierowcy. W no-

wych silnikach zastosowano turbosprężar-

kę o zmiennej geometrii, zapewniającą im 

dużą elastyczność, a także wentylator ze 

sprzęgłem. Maksymalne ciśnienie wtrysku 

o wartości 2000 bar gwarantuje wysoką 

sprawność procesu spalania. 

Seria K, czyli następca Keraxa 
dysponuje kątem natarcia 
dochodzącym do 32O 
i 332-milimetrowym prześwitem.

Charakterystyczną cechą serii D jest zwrotność, 
umożliwiająca dotarcie do trudno dostępnych 
miejsc. Sprzyjają temu mała średnica zawraca, 
krótki przedni zwis i kompaktowe kabiny.

D Access to propozycja skierowana do 
służb miejskich. Płaska podłoga, nisko 
położone wejście i składane drzwi w opcji 
czynią pracę bardziej komfortową.

We wszystkich pojazdach nowej gamy wprowadzono 
szereg ułatwień dla firm zabudowujących, 
pozwalających im skrócić czas montażu zabudowy, 
a tym samym czas dostawy pojazdu, nawet od 20%.

Nową gamę Renault Trucks
można zobaczyć w programie „Na Osi”

na antenie TVN Turbo.
Zapraszamy do oglądania.

www.truck-van.pl
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Wyglądem modele FE i FL przypo-

minają długodystansowe FH. Znak 

fi rmowy umieszczono tuż pod 

przednią szybą. Nową tożsamość podkre-

ślają przeprojektowane refl ektory główne 

i charakterystyczne światła dzienne. Re-

fl ektory wkomponowano w nowy zderzak 

o budowie trzyczęściowej, którego sekcje na-

rożne są wykonane ze stali. Dzięki temu są 

wyjątkowo wytrzymałe i tanie w naprawie.

W transporcie dystrybucyjnym kierowca 

często opuszcza kabinę, dlatego czynność 

ta nie powinna być dla niego zbyt dokucz-

liwa. Istotne jest również, aby dobrze czuł 

się w swoim miejscu pracy. W kabinie FE 

i FL pojawiło się więc bardziej przejrzyste 

oprzyrządowanie oraz nowe ergonomiczne 

fotele, wyposażone w zintegrowany zagłó-

wek i pas bezpieczeństwa. Zarówno fotel, 

jak i jego mocowanie do podłogi, zostały 

wzmocnione, dzięki czemu zwiększyło się 

bezpieczeństwo w razie kolizji.

Spalanie bez zmian

Większą efektywność jazdy zapewnia-

ją dwa nowe silniki spełniające normę 

Euro 6. Jednostka 6-cylindrowa typu D8 

o pojemności 7,7 l jest dostępna z trzema 

wartościami mocy: 320, 280 i 250 KM. Do-

datkowo Volvo FL można zamówić z kom-

paktowym, 4-cylindrowym silnikiem D5 

o pojemności 5,1 l i mocy 240 lub 210 KM.

Szybki przyrost momentu obrotowego 

przy niskich prędkościach obrotowych 

powoduje, że obydwa silniki są dynamicz-

ne, zapewniając komfortową i bezpieczną 

jazdę w mieście i poza nim. Normę Euro 6

uzyskano w wyniku zastosowania selek-

tywnej redukcji katalitycznej (SCR), tur-

bosprężarki o zmiennej geometrii, chło-

dzonego układu recyrkulacji spalin (EGR) 

W gąszczu uliczek
Do Volvo FH i FM dołączyły kolejne odnowione modele – FE i FL. 
Większa ładowność oraz dynamiczne i ekonomiczne silniki o niskiej emisji zanieczyszczeń 
w połączeniu ze zautomatyzowaną skrzynią biegów i komfortowym wnętrzem jeszcze 
lepiej dostosowują nowe modele do dystrybucji, również miejskiej. 

i fi ltra cząstek stałych. Jak zapewnia pro-

ducent, zużycie paliwa pozostało na po-

równywalnym poziomie jak w jednostkach 

Euro 5.

Dwa nowe silniki uzupełnia komplet-

na gama skrzyń biegów. Nowością wśród 

opcji dla Volvo FE jest I-Shift . Zautoma-

Claes Nilsson, 
prezes Volvo Trucks

Kierowcy wielokrotnie w cią-
gu dnia wchodzą i wycho-
dzą z kabiny. Dlatego na-
szym celem było stworzenie 
komfortowego, wygodnego 
otoczenia kierowcy, oferują-
cego dobrą widoczność we 
wszystkich kierunkach.

Specjalna wersja Volvo FL o dmc 12 t z silnikiem 4-cylin-
drowym i skrzynią biegów I-Sync ma masę o 500 kg niższą 
od analogicznej wersji z silnikiem 6-cylindrowym. Dodat-
kowo opony o niższym profilu obniżają położenie kabiny 
o 5 cm, co ułatwia kierowcy częste wsiadanie i wysiadanie.
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tyzowaną skrzynię biegów można wypo-

sażyć w oprogramowanie dostosowane do 

specyfi ki transportu dystrybucyjnego.

Nowością jest również układ stabilizacji 

toru jazdy, ESP (Electronic Stability Pro-

gram), oferowany w standardzie w obydwu 

modelach.

Lekki i wygodny

Pojawiła się także specjalna wersja Vo-

lvo FL o dmc 12 ton. Dysponując najmoc-

niejszym silnikiem w swojej klasie (4-cy-

lindrowa jednostka D5 o mocy 240 KM)

i zoptymalizowaną skrzynią biegów I-Sync 

ma o 500 kg mniejszą masę własną niż 

porównywalna ciężarówka z silnikiem 

6-cylindrowym. W porównaniu z dotych-

czasowym modelem, pojazd ten jest lżej-

szy i niższy. Zapewnia większą wydajność 

i efektywność oraz lepsze warunki pracy 

kierowcy.

Taka wersja jest wyposażona w mniejsze 

koła, dzięki czemu kabina znajduje się o 5 cm

niżej nad jezdnią. A to z kolei powodu-

je, że kierowca ma lepszą widoczność we 

wszystkich kierunkach i łatwiej jest mu 

wchodzić i wychodzić z kabiny. Dobrą 

widoczność zapewniają lusterka boczne, 

lusterko przednie oraz, dostępne w opcji, 

dodatkowe szyby w drzwiach, szyby bocz-

ne za drzwiami i szyba tylna. 

Bez przestojów

Oprócz tych wszystkich zmian Volvo 

FE i FL wspierają nowe technologie i usłu-

gi. Volvo wychodzi z założenia, że klienci 

płacą nie za samochód, lecz za bezproble-

mowe korzystanie z rozwiązania transpor-

towego. Dlatego ważny jest pakiet usług 

posprzedażnych.

Najbardziej zawansowaną propozycją 

usług serwisowych jest Złoty Kontrakt 

Serwisowy, który obejmuje obsługę tech-

niczną, naprawy i maksymalny możliwy 

poziom dyspozycyjności. Pojazd objęty 

takim kontraktem może mieć stałą łącz-

ność ze stacją obsługi Volvo, która dzięki 

temu monitoruje intensywność użytko-

wania pojazdu i zużycia eksploatacyjne-

go niektórych podzespołów. Ułatwia to 

podejmowanie działań wyprzedzających, 

dostosowujących obsługę serwisową do 

rzeczywistych potrzeb w najbardziej do-

godnym terminie. Zdalne monitorowanie 

sposobu użytkowania samochodu i tem-

pa zużycia podzespołów może zapobie-

gać nieplanowanym przestojom. Jeszcze 

większą wygodę zapewnia użytkowniko-

wi kontrakt leasingowy, który dodatkowo 

zabezpiecza także przed nieplanowanymi 

wydatkami. ▐

KD
Fot. Volvo

Pernilla Sustovic, 
menedżer ds. segmentu dystrybucyjnego i wywozu odpadów 
w Volvo Trucks

Wielu nabywców Volvo FE i FL użytkuje swoje samochody ciężarowe 
przez wiele lat i woli na nas cedować pełną odpowiedzialność za utrzy-
mywanie ich w gotowości. Dla nich najkorzystniejszy w perspektywie 
długofalowej jest wybór doświadczonego partnera, który potrafi zarów-
no dostarczyć wysokiej jakości produkt, jak i zapewnić jego beztroskie 
użytkowanie.

Elektroniczna tablica 
wskaźników daje większe 
możliwości. Można kontrolować 
więcej parametrów, jest 
czytelna i funkcjonalna.

W ruchu miejskim bardzo ważna jest dobra 
widoczność. Boczne lusterka mogą nie wystarczyć. 
Zobaczenie ludzi stojących blisko pojazdu ułatwia 
szyba w drzwiach i dodatkowe lustro obrysowe 
zamontowane nad drzwiami.

 4-cylin-
0 kg niższą 
. Dodat-

e kabiny 
wysiadanie.

www.truck-van.pl
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Z 
 roku na rok impreza 

 przybiera rozmachu, a or-

 ganizatorzy zapewniają 

nowe atrakcje. Oczywiście 

najważniejsze są tuningowane 

ciężarówki, od których wszyst-

ko się zaczęło, jednak formuła 

poszerzyła się o inne pojazdy, 

w związku z tym zmieniła się 

też nazwa imprezy. Teraz jest 

to Międzynarodowy Zlot Tu-

ningowanych Pojazdów Cięża-

rowych, Pomocy Drogowych,

Pojazdów Pożarniczych, Mi-

litarnych i Specjalnych oraz 

Pojazdów Amerykańskich, Va-

nów i Oldtimerów.

Fani niezwykłych pojazdów 

już zdążyli się przyzwyczaić do 

nowego miejsca. Jak w latach 

ubiegłych zlot odbędzie się na 

Autodromie Delta na terenie 

lotniska Aeroklubu Opolskiego 

w Polskiej Nowej Wsi pod Opo-

lem. Oprócz wystawy statycznej 

w tym roku zaplanowano rów-

nież pokazy dynamiczne. Już 

pierwszego dnia zaprezentują się 

motocykle podczas widowisko-

wego stuntu. W ciągu kolejnych 

dwóch dni publiczność będzie 

mogła również podziwiać trial 

motocyklem po wrakach samo-

chodów. Na obszernym specjal-

nie zaaranżowanym areale będą 

przeprowadzane efektowne po-

kazy jazd pojazdami terenowy-

mi – zarówno ciężarowymi, jak 

i quadami, na kołach i gąsieni-

cach. 

Tegoroczną atrakcją zlo-

tu będą manewry wojskowe 

Tarcza 2013, które zostaną 

przeprowadzone na pobliskim 

poligonie wojskowym w miej-

scowości Winów.

Goście zza oceanu

W tym roku w licznej grupie 

pojawią się fascynaci amerykań-

skich samochodów. Będzie moż-

na podziwiać między innymi 

Peterbilta, który przyjedzie z Nor-

wegii oraz Kenwortha W900A 

Jussi Lopponena z Finlandii. 

Oprócz ciężarówek, zaprezentują 

się również paliwożerne i ocie-

kające chromem prawdziwe krą-

żowniki szos.

Na zlocie nie może zabrak-

nąć asów tuningu ciężarowego. 

Swoją obecność zapowiedział 

Ristimaa Trucking ze swoim 

„Tigerem”. Firma Karhuline 

zaprezentuje mroczny pojazd 

„Fear of the Dark”. Będzie także 

pochodząca z warsztatu mistrza 

Svempy Berghendala i jego fi r-

my Svempas, pomarańczowa 

ciężarówka Skane Edition. Na 

zlot wybierają się też Szwedzi. 

Zaprezentują znany opolskiej 

publiczności zestaw „Las Ve-

gas” oraz całkowitą nowość 

– „Indiankę”. Organizatorzy 

oczekują także gości z Niemiec, 

Słowacji oraz Czech. Być może 

pojawi się jeden Brytyjczyk.

W przestworzach

Polska reprezentacja jak 

zwykle ma być niezawodna. 

Będą pojazdy znane, wspania-

łe, zdobywające nagrody na 

wszystkich europejskich zlo-

tach oraz całkowite nowości, 

które na Master Trucku będą 

miały swoje premiery. Wśród 

tuningowanych ciężarowek bę-

dą poruszać się zbudowane 

przez Czechów zdalnie stero-

wane modele.

Specjalne atrakcje i konkur-

sy przygotuje opolska policja. 

O zdrowie zadba oddział pie-

lęgniarski, który będzie mierzył 

kierowcom ciśnienie i doradzał, 

jak o siebie zadbać. Nie zabrak-

nie też atrakcji dla najmłod-

szych. Miłośnicy podniebnych 

podróży będą mogli spróbować 

lotu balonem. Organizatorzy 

przygotowali też pokaz akcji 

gaśniczej z powietrza. 

Warto już dziś zarezerwo-

wać weekend 19-21 lipca i wy-

brać się do Opola. Tu nikt nie 

powinien się nudzić. ▐

KD
Fot. KD

MocMoc w blasku w blasku

W trzeci weekend lipca odbędzie się 9. już edycja zlotu Master Truck. 
Od 19 do 21 lipca w Opolu będą panować kolorowe, połyskujące w słońcu cudeńka. 
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Majowe wyścigi na torze w Misano 

Adriatico, które relacjonowaliśmy 

w poprzednim numerze, stworzy-

ły pretekst, aby zorganizować zlot tuningo-

wanych ciężarówek. Niezwykłe samocho-

dy spotykają się na torze nie pierwszy raz. 

„Il Weekend del Camionista” gromadzi 

kierowców i ciekawskich od lat. Przyciąga-

ją ich tu nie tylko wyczyszczone na błysk 

potężne maszyny. Nadmorskie miastecz-

ko, położone kilkanaście kilometrów na 

południe od słynnego Rimini jest urokli-

wym kurortem z przystanią, szeroką pla-

żą i mnóstwem wakacyjnych atrakcji. Nic 

dziwnego, że fani cylindrów i stali przyby-

wają tu z całymi rodzinami. 

Północ-południe

Atmosfera zawsze jest gorąca. Słońce, 

wyścig, samochody, dziewczyny. Czasem 

daje o sobie znać temperament włoskich 

kierowców ciężarówek! Podziw, spór, a na-

wet zwykła rozmowa może przerodzić się 

w barwne widowisko gestów i okrzyków. 

W tle muzyka, porykiwanie silników, pstry-

kanie i popiskiwanie aparatów fotografi cz-

nych. Ciężarówki, porozstawiane niezbyt 

gęsto, aby każdą można było dokładnie 

obejrzeć, cierpliwie znoszą zgiełk i upał. 

Najpopularniejsze na zlocie marki to 

Scania i Iveco. Szwedzka fi rma zdobyła we 

Włoszech doskonałą renomę już we wcze-

snych latach 70., gdy rozwinęła produkcję 

silnika V8, osiągającego 350 KM. Wówczas 

był to najmocniejszy, produkowany na dużą 

skalę, ciężarówkowy silnik w Europie. Dro-

„La Sirenetta”, czyli disnejowska 
„Mała syrenka” o mocy, bagatela, 
730 KM. Scania ma oczy, nos i usta 
oraz miniaturową siostrę, 
naśladującą ją w każdym 
szczególe. Tuning totalny.

Potomkowie Leonarda
Wielu Polaków po powrocie z Włoch wspomina tamtejsze miasteczka, 
niby zwyczajne, ale pełne harmonii. Okazuje się, że podobne podejście jak do architektury, 
Włosi mają do tuningu ciężarówek. 

ga przez Alpy nagle zrobiła się krótsza! Poza 

tym kto jak kto, ale Włosi wysysają zamiło-

wanie do mocnych samochodów z mlekiem 

matki. Scania nadal należy do najmocniej-

szych na rynku, a widlasta „ósemak”, której 

najnowsza generacja spełnia normę Euro 6, 

przeszła już do legendy. 

Iveco jest jedną z najczęściej spotyka-

nych marek na Półwyspie Apenińskim. 

Amery
wypad
projek
go w i
za to n

Do Misano przybywają również 
goście z zagranicy. Ta Scania jest 
wizytówką chorwackiej firmy z półwyspu 
Istria. Na drzwiach jest herb dawnego 
Margrabstwa Istrii.

Niezwykły przykład udanej „mimikry”. Niemłode Iveco 
EuroStar naśladuje amerykańskiego „cabovera”. Dzięki 
srebrzystej nakładce na przedzie z okrągłym, czerwonym 
znaczkiem Fiata u szczytu oraz skierowanym ku dołowi, 
czerwonym pasom przypomina Kenwortha K100. 
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W końcu należy do Włochów. Dla niektó-

rych nabywców ma znaczenie jej związek 

z Fiatem, a przez niego z Ferrari i Mase-

rati. Pozostali, których jest pewnie więk-

szość, zwracają uwagę na cenę i dostęp-

ność serwisu. Iveco dysponuje również 

udanymi silnikami, których charaktery-

styka jest dopasowana do lokalnych wa-

runków drogowych. Mają pewien zapas 

mocy i momentu obrotowego, co przy 

odpowiednio dobranym układzie prze-

niesienia napędu gwarantuje, że Iveco nie 

marudzi na podjazdach. 

Bez skazy

Charakterystyczna dla ciężarówek tu-

ningowanych we Włoszech jest pewna 

czystość linii. Najbardziej uderzająca, gdy 

porównać je z dziełami Szwedów czy Fi-

nów. Włoski tuning nie jest tak barwny, 

„rozrośnięty” dekoracjami, za to urzeka 

konsekwencją i smakiem w stosowaniu 

dodatkowych ozdób. 

Być może wynika to stąd, że Włosi rzad-

ko stosują trójwymiarowe akcesoria, takie 

jak np. orurowanie. Jeśli już się na nie de-

cydują, wybierają skromnych rozmiarów 

poprzeczki i pałąki, najczęściej blisko 

przytulone do bryły kabiny. Być może wy-

nika to z praktyki. Zakręty są ciasne, a dro-

gi bywają wąskie. Lepiej unikać elementów 

wystających zanadto poza obrys pojazdu. 

Najczęściej spotyka się poprzeczkę z da-

lekosiężnymi refl ektorami umocowaną 

„w bezpiecznym miejscu” nad przednią szybą. 

Bardzo lubiane są natomiast wszelkiego 

rodzaju płaskie listwy i nakładki, wyko-

nane z metalu o lustrzanym połysku. Kie-

rowcy stosują tego typu ozdoby w różnych 

kompletacjach i praktycznie nieograni-

czonej liczbie. Często metalowa dekoracja 

ma zindywidualizowany, starannie wycięty 

kształt, nierzadko z ażurowym ornamen-

tem. Jako uzupełnienie służą spłaszczone, 

metalowe zderzaki, daszki przeciwsłonecz-

ne oraz perforowane stopnie. W połącze-

niu z felgami z lekkiego stopu i jednolitym 

malowaniem kabiny efekt jest znakomity. 

Fale wyobraźni

Nagi metal to bardzo męska ozdoba. 

Może kojarzyć się z klingą miecza, zbroją 

czy ozdobami noszonymi przez dawnych 

wojowników. Paradoksalnie, nadaje wło-

skim ciężarówkom swoistą delikatność 

i finezję. W ostrym, jasnym, śródziem-

nomorskim świetle wspaniale zresztą 

„gra” i „faluje”, wzbogacając zarys syl-

wetki o ruchliwość. Żywiołowość, która 

sprawia, że wielki ciągnik wydaje się jak-

by lżejszy, chętny, aby w sekundę zerwać 

się z miejsca. 

Gdy Włosi decydują się na wykonanie 

malunku, odzywa się romantyczna strona 

ich duszy. Bardzo często na temat wybiera-

ją morze i wszystko, co z nim związane. Na 

przykład syreny lub kobiety spoczywające 

na brzegu, niczym Afrodyta, która wyłoni-

ła się z morskiej piany. Morskie stworze-

nia, których świat jest bliski sercu każdego 

Włocha chociażby poprzez wszechobecne 

„frutti di mare” również znajdują odzwier-

ciedlenie na kabinach ciężarówek. Widuje 

się na nich także istoty, które przebijają 

się z mroku pradawnych legend, najczę-

ściej smoki. Kierowcy nie trwają jednak 

wyłącznie w uścisku lirycznych uniesień. 

Charakterystyczne dla Włochów jest iro-

niczne spojrzenie na współczesną popkul-

turę. Chętnie sięgają po jej „mniej piękne” 

ikony, np. rodzinę Simpsonów. 

Kierowcy nadają również nazwy swoim 

ciężarówkom. Najczęściej angielskojęzycz-

ne, ale nie trzymają się jednej konwencji. 

Na zlocie był i „Yellow Devil”, i „Th e Joker”, 

i „Sun Flower”. 

Wiele z tego, co mówi się i pisze o nieza-

pomnianych, włoskich samochodach, ta-

kich jak Alfa Romeo, Ferrari, Maserati czy 

przepysznych dziełach stylistów: Sergio 

„Pinin” Fariny, Nuccio Bertone i Marcello 

Gandiniego pasuje również do indywidu-

alnie ozdabianych, włoskich ciężarówek. 

Inna jest skala, inny rezultat, ale nad efek-

townymi Iveco, Scaniami, Volvo i Renault 

unosi się duch dawnych mistrzów, którzy 

przed wiekami zgłębiali „złotą proporcję” 

i „człowieka witruwiańskiego”. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka

Scania „z nosem”, na którym siedzi figurka skrzydlatej 
świni. „Kiedy świnie zaczną latać” to angielskie 
wyrażenie oznaczające coś niewykonalnego. Czyżby 
kierowca tej ciężarówki rzeczy niemożliwe załatwiał 
od ręki, a cuda w dwa dni? 

Jedna z ciężarówek „w pełnym 
malowaniu”. Włosi kochają 
morze i kobiety, a także 
na odwrót: kobiety i morze. 

Amerykański International LoneStar. W tym 
wypadku tuning polegał na stonowaniu oryginalnego 
projektu w niektórych obszarach i wzmocnieniu 
go w innych. Wlot powietrza jest skromniejszy, 
za to na progach prężą się nieskromne kobiety. 

u 

„Żółty Demon” prezentuje 
typowy, włoski styl. Gład-
ko polakierowana kabina, 
urozmaicona jedynie 
czarnym rysunkiem ruma-
ka ozdobiona jest płaskimi 
elementami z lśniącego 
metalu. Koń nawiązuje 
do emblematu Ferrari.
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Pół roku dużych emocji podsycanych 

świetną zabawą znalazło swój koniec 

w czerwcu w Karpaczu. Po drodze 

uczestnicy zaliczyli trzy odcinki specjalne 

Wielkiego Rajdu, który miał doprowadzić 

wszystkich do wielkiego fi nału. Podczas 

tej wyjątkowej akcji promocyjnej każdy 

uczestnik miał szansę wygrać niecodzien-

ne nagrody. Wystarczyło zbierać punkty, 

kupując produkty wybranych marek. Na-

grodą główną każdego OS-u było uczest-

nictwo w spotkaniu rajdowym, podczas 

którego można było m.in. popróbować 

swoich sił za kierownicą samochodów wy-

ścigowych obok Krzysztofa Hołowczyca 

oraz Krzysztofa i Maćka Oleksowiczów. 

Po tych zmaganiach, w słoneczny, 

czerwcowy weekend wszyscy uczestnicy 

konkursu spotkali się na kolejnej edycji 

Gali Mistrzów Warsztatu w hotelu Gołę-

biewski w Karpaczu. 

Na zewnątrz powstała ekspozycja wy-

posażenia warsztatowego. W mobilnych 

salach szkoleniowych Show Car i w na-

miotach można było zapoznać się z naj-

nowszymi produktami i rozwiązaniami 

dla nowoczesnego warsztatu. W Karpa-

czu odbyła się polska premiera urządze-

nia Texa Axone 4Mini, czyli najnowszego 

kompaktowego tabletu warsztatowego. Po 

raz pierwszy na Gali pokazano warsztat 

spawalniczy, w którym można było „na 

żywo” sprawdzić działanie urządzeń spa-

walniczych i podgrzewaczy indukcyjnych 

marki Ideal. Firma Bosch zaprezentowała 

aktualne promocje dotyczące m.in. leasin-

gu 103% na wybrane wyposażenie warsz-

tatowe. Dodatkowe atrakcje przygotował 

Castrol. Na Race Arenie czekały na gości 

m.in. symulatory, auta sterowane RC i pit 

stop. Uczestnicy zabawy mogli wygrać lot 

balonem. 

Warsztat rynku osobowego

Miejsce Nazwa Punkty Nagroda

1 Goluch Service Merc Sebastian Goluch 28399 Škoda Octavia III

2 Auto ABC Sp. z o.o. 27333 Škoda Rapid

3
Mechanika i Elektromechanika Pojazdowa 
– Ryszard Prais

27246 Škoda Fabia

4 Zakład Usługowo-Handlowy Elżbieta Pera 21364 bony IC – 10 000 zł 

5 Centrum Serwisowe Małecki Spółka Jawna 16514 bony IC – 5 000 zł

Meta! I wszystko jasne…
Już kolejny rok z rzędu klienci firmy Inter Cars brali udział w niecodziennym wyścigu. 
Na mecie czekały nagrody o łącznej wartości 1 500 000 zł!

Na zewnątrz ustawiono ekspozycję, na której 
prezentowano najnowsze urządzenia warsztatowe.

Gospodarze Gali Mistrzów Warsztatu: 
Patrycja Kazadi i Radosław Grześkowiak.
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Debata: producenci 
kontra warsztaty

Spotkanie galowe rozpoczęła deba-

ta, w której udział wzięli przedstawiciele 

niezależnych warsztatów, dostawcy oraz 

przedstawiciele zarządu Inter Cars, a tak-

że eksperci: Alfred Franke, prezes Stowa-

rzyszenia Dystrybutorów i Producentów 

Części Motoryzacyjnych i reprezentant 

portalu MotoFocus.pl oraz Tadeusz Kuncy 

z fi rmy Motodata. W tym roku tematem 

debaty była „Przyszłość polskiej motory-

zacji i rynku usług warsztatowych w Pol-

sce”. Zaproszeni eksperci, powołując się na 

dane statystyczne oraz badania przedsta-

wili obecny stan: jak wygląda park samo-

chodów oraz liczba i struktura warsztatów 

w Polsce. Poruszano także tematy edukacji 

młodych mechaników, przyszłości branży 

i kierunku jej rozwoju. Dyskutowano nad 

możliwością wzrostu roboczogodzin oraz 

nad tym jak istotny jest wizerunek warsz-

tatu. Zastanawiano się, czy opłaca się in-

westować w najnowsze urządzenia diagno-

styczne oraz czy warto być niezależnym 

warsztatem w Polsce. Poruszano kwestię 

internetu i sposobów wykorzystania go 

w działalności warsztatów. W dyskusji 

brali udział nie tylko zaproszeni goście, 

ale również publiczność, która za pomo-

cą urządzeń do głosowania odpowiadała 

na pytania, wyrażając w ten sposób swoją 

opinię. Każdy mógł też zadać pytanie, wy-

syłając sms-a na podany numer telefonu. 

Pierwszy dzień zakończył koncert jazzowy 

zespołu We4, którego jednym z wykonaw-

ców jest Wojciech Milewski, członek zarządu 

Inter Cars (do końca czerwca 2013 r.).

Biznes z nagrodami

W sobotę od rana trwały spotkania biz-

nesowe. Producenci części zamiennych 

i urządzeń warsztatowych na swoich sto-

iskach prezentowali najnowsze rozwią-

zania. Równolegle odbywały się różne 

warsztaty przygotowane przez organiza-

tora imprezy. Zainteresowani goście mo-

gli zapoznać się bliżej z ideą i działaniem 

Motointegratora – platformy integrującej 

klientów z serwisami naprawczymi. Za-

prezentowano również strategię Inter Cars 

na rynku ciężarowym – powstaje nowy 

katalog części zamiennych do pojazdów 

ciężarowych, który ma zaspokoić zapo-

trzebowanie warsztatów serwisujących 

ciężarówki wszystkich zachodnich marek 

obecnych na naszym rynku. Oprócz tego 

odbywały się szkolenia: „Blacha i szyby 

w IC”, „Szkolenia techniczne dla klientów 

IC” oraz „Partslife – Twój ECO Partner”. 

Po dużej dawce informacji przyszła 

kolei na rozrywkę. Wieczorem wszyscy 

goście spotkali się na uroczystej kolacji. 

Rozpoczęła się Gala Mistrzów Warsztatu. 

Jej głównym celem jest wyróżnienie najak-

tywniejszych klientów Inter Cars. Na pew-

no i w tym roku nie byli zawiedzeni. Show 

poprowadziła Patrycja Kazadi w towarzy-

stwie Radosława Grześkowiaka, dyrektora 

marketingu i reklamy Inter Cars. Patrycja 

nie tylko świetnie sprawdziła się w roli 

gospodyni wieczoru, ale również porwała 

Sklep z warsztatem rynku osobowego

Miejsce Nazwa Punkty Nagroda

1 Auto-Części Grajk – Grażyna Sarbinowska 27353 Škoda Octavia III

2
A.C.D. Cars Spółka Cywilna Remigiusz 
Dagil, Tomasz Dagil

25079 Škoda Rapid

3 Inter Auto Tomasz Bucior 23509 Škoda Fabia

4 P.W. Wist Krzysztof Drączkowski 22846 bony IC – 10 000 zł

5 P.H.U. JAR-POL Jarosław Rogaczewski 18679 bony IC – 5 000 zł

Żądni dużych prędkości mogli sprawdzić się w wyścigu 
na symulatorze. Najlepsi mieli szansę wygrać lot balonem.

Lot balonem na uwięzi – to jedna z atrakcji, 
która czekała na uczestników Gali Mistrzów.
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publiczność swoim występem. Wykonu-

jąc kilka piosenek ze swojego repertuaru, 

rozgrzała zgromadzonych do tego stop-

nia, że goście powstali od stołów i zaczęli 

kołysać się w tanecznym rytmie. Koncert 

Patrycji przerywały fragmenty interaktyw-

nego przedstawienia „Jak zostać Sex guru” 

w wykonaniu Tomasz Kota. Kolejną atrakcją 

wieczoru były niezwykle ciekawe opowieści 

Krzysztofa Hołowczyca, który przeniósł 

wszystkich w świat sportów motorowych, 

Wyniki losowania nagród specjalnych

I. Nagroda główna – Škoda Octavia Liftback RS, benzyna 2,0 TFSI/147kW (200 KM), 
o wartości 93 224 zł brutto trafiła do firmy Apport Logistyka sp. z o.o. z Ostrów-Kania. 

II. Nagroda I stopnia – dwie Škody Octavie III Liftback, benzyna 1,2 TSI/77kW (105 KM), 
o wartości 56 987 zł brutto trafiły do firmy Nastapol z Łodzi i Andrzej Baumgart Mechanika 
i Elektromechanika Pojazdowa z Okola.

III. Nagrody II stopnia – bony zakupowe Inter Cars o łącznej wartości 10 000 zł brutto 
(200 bonów po 50 zł) każda trafiły do:
1. Myśliński Serwis Krzysztof Myśliński z Piastowa 
2. P.H.U. JAR-POL Jarosław Rogaczewski ze Szczecina
3. BOG-MAR P.H.U. Marek Rakowski z Wyszkowa

opowiadając o swoich przygodach i planach 

związanych z Rajdem Dakar. Gdy dołączył 

do niego Maciej Wisławski, wszyscy zamil-

kli, słuchając barwnych anegdotek z lat 90., 

gdy panowie wspólnie odnosili sukcesy raj-

dowe. Po raz pierwszy wystartowali w 1988 

roku. Razem zdobyli dwukrotnie Mistrzo-

stwo Polski oraz tytuł Rajdowego Mistrza 

Europy w 1997 roku. 

Wreszcie nadszedł moment, na który 

wszyscy czekali. Zostali wyłonieni zwy-

Warsztat, sklep z warsztatem 
oraz firma transportowa rynku ciężarowego

Miejsce Nazwa Punkty Nagroda

1 „TIRCARS” Mariusz Chorąży i Wspólnicy Sp. J. 24508 Škoda Octavia III

2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„RO-JA-TRANS” Sp. z o.o.

23039 Škoda Rapid

3 Auto-Matunin Sp. z o.o. 22946 Škoda Fabia

4
P.H.U. ART ZBYT Sp. J. 
Andrzej Wojtyczka Bogdan Michalak

18250 bony IC – 10 000 zł

5
Lidia Skorupska Przedsiębiorstwo 
Handlowe Lidcar

17173 bony IC – 5000 zł

Galę opuściło dziewięć samochodów marki Škoda, w tym trzy zostały 
rozlosowane wśród gości.

Maciej Wisławski i Krzysztof Hołowczyc 
wspominali wspólne starty w rajdach.

cięzcy tegorocznej edycji konkursu Wielki 

Rajd w kategorii: „warsztat rynku osobo-

wego”, „sklep z warsztatem rynku osobo-

wego”, „warsztat, sklep z warsztatem oraz 

fi rma transportowa rynku ciężarowego”. 

Nagrody zostały rozdane. W sumie dzie-

więć samochodów Škoda i sześć bonów 

zakupowych o łącznej wartości 45 tys. zł.

Zabawa jednak jest wtedy naprawdę 

emocjonująca, gdy wysoka wygrana może 

trafi ć do każdego, a o szczęściu decyduje 

los. Po części ofi cjalnej rozpoczęło się loso-

wanie kolejnych nagród. Trzy nowe samo-

chody Škoda i trzy bony zakupowe o war-

tości 10 tys. zł każdy trafi ły do szczęśliwców.

Emocjonujący fi nał zakończył koncert 

zespołu KORA, podczas którego wszyscy 

doskonale się bawili. Kora Jackowska ra-

zem ze swoimi muzykami wykonała za-

równo przeboje z repertuaru Maanamu, 

jak i nowe utwory przygotowywane na 

kolejną płytę. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, IC

Debata zorganizowana w piątkowy wieczór połączyła przedstawicieli niezależnych warsztatów i dostawców części 
zamiennych. Wszyscy zastanawiali się nad „Przyszłością polskiej motoryzacji i rynku usług warsztatowych w Polsce”.
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Przy obecnym stosunku cen oleju napę-

dowego i gazu LPG zamiana procento-

wa jednego paliwa na drugie prowadzi 

do realnych zysków. W ujęciu rocznym, przy 

fl ocie składającej się z kilkunastu pojazdów 

daje to poważne oszczędności. 

Zwrot w pół roku

Najwięcej można zyskać podczas eks-

ploatacji pojazdów poruszających się na 

długich trasach, np. w transporcie między-

narodowym, zatem produkt ten skierowa-

ny jest głównie do fl ot ciężarowych oraz do 

właścicieli pojazdów o dużych rocznych 

przebiegach. Całkowity koszt instalacji 

zwraca się w przypadku fi rm transporto-

wych w ciągu pół roku, zatem znacznie 

szybciej niż w przypadku instalacji gazo-

wych w samochodach osobowych z silni-

kami benzynowymi. Po zamortyzowaniu 

się kosztów instalacji, każdy z pojazdów 

z zamontowanym system OSCAR-N 

Diesel generuje comiesięczne oszczędno-

ści liczone w tysiącach złotych. Im więcej 

pojazdów ma zasilanie dwupaliwowe, tym 

większe zyski i większa konkurencyjność 

na rynku. 

System nie wymaga dodatkowego zaan-

gażowania kierowcy, działa automatycznie 

i niezawodnie. Wieloletnie doświadczenie 

fi rmy Europegas oraz praca działu badaw-

czo-rozwojowego gwarantują, że dostar-

czony na rynek produkt jest w stanie spro-

stać największym wymaganiom.

W pełni sekwencyjna instalacja gwaran-

tuje podawanie gazu w momencie, gdy jest 

potrzebny, i tylko w takiej ilości, jaka może 

zostać w pełni spalona. Wtrysk gazu jest 

ściśle powiązany z wtryskiem oleju napę-

dowego. Gaz podawany jest bezpośrednio 

pod zawory ssące, skąd wraz z powietrzem 

zasysany jest do komór spalania. Dzię-

ki takiemu rozwiązaniu gaz nadmiernie 

się nie zużywa, praca silnika jest stabilna, 

a oszczędności zgodne z oczekiwaniami.

50/50

Rozwiązania konstrukcyjne zastoso-

wane w instalacji OSCAR-N Diesel gwa-

rantują również bezpieczeństwo silnika 

i niezawodną pracę systemu. Dedyko-

wane czujniki spalania stukowego oraz 

temperatury spalin nieustannie monito-

rują parametry pracy silnika i zapobiegają 

przekroczeniu dopuszczalnych wartości 

temperatury spalin i poziomu wibracji.

OSCAR-N Diesel jest systemem uni-

wersalnym, można go zamontować prak-

tycznie w dowolnym pojeździe z silnikiem 

o zapłonie samoczynnym. Dzięki zaawan-

sowanej elektronice sterującej urządzenie 

może zastąpić gazem do 50% oleju napę-

dowego, w zależności od rodzaju silnika. 

Pod względem mechanicznym auto jest 

tak zestrojone, że w momencie pracy na 

dwóch paliwach jednocześnie ma zbli-

żoną moc do fabrycznej. Silnik nie ma 

dodatkowych obciążeń, nie ma zatem fi -

zycznej możliwości szybszego zużycia się 

elementów, takich jak przeniesienie na-

pędu. Najważniejsze jest to, że system ten 

nie wymaga żadnej modyfi kacji silnika, 

jest nieinwazyjny, działa całkowicie nie-

zależnie od fabrycznego sterowania oraz 

może być dostrojony do indywidualnych 

potrzeb klienta. ▐

Fot. Europegas

Sprawdź, ile możesz 
zaoszczędzić!
System sekwencyjnego wtrysku gazu OSCAR-N Diesel 
to nowoczesne rozwiązanie dedykowane właścicielom 
flot ciężarowych oraz aut o dużych rocznych przebiegach 
– doskonałe narzędzie redukcji kosztów paliwa.

Zestawienie komponentów: 

1. Sterownik
2. Przetwornica 24V/12 – DC/DC
3. Emulator TPS
4. Buzzer
5. Przełącznik
6. Wiązka przewodów
7. Trójnik pomiarowy
8. MAP sensor
9. Wtryskiwacze
10. Reduktor
11. Czujnik stukowy
12. Termopara
13. Filtr fazy lotnej
14. Czujnik temperatury reduktora
15. Przewód DN4 – ciśnienie kolektora
16. Przewód DN12 – niskie ciśnienie gazu
17. Przewód DN5 – niskie ciśnienie gazu
18. Przewód DN16 – podgrzewanie 

reduktora
19. Rura wysokociśnieniowa – odpro-

wadzenie gazu ze zbiornika

www.truck-van.pl
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Jeżeli mają dobrze wyglądać, a przecież 

o to też chodzi, powinny błyszczeć. 

Jednak w większości przypadków, taki 

efekt wymaga sporo pracy i czasu. Wyjąt-

kowe pod tym względem są obręcze Alcoa 

Dura-Bright, które łatwo się czyści i kon-

serwuje. Zastosowana w nich technologia 

sprawia, że warstwa powierzchniowa wnika 

w aluminium i staje się integralną częścią 

felgi. Odlewane i kute aluminiowe felgi la-

kierowane zazwyczaj pokryte są warstwę 

spieczonego proszku. W wyniku zadrapań, 

woda i sól penetrują powłokę, powodując 

korozję i dalsze niszczenie. W przypad-

ku felg Alcoa Dura-Bright, opatentowany 

sposób wykończenia penetruje aluminium, 

tworząc powłokę ochroną. Zapobiega to 

pękaniu i zdzieraniu się powierzchni ze-

wnętrznej oraz korozji, często spotykanych 

w przypadku felg poddanych tradycyjnej 

obróbce ochronnej.

Felg wykonanych w technologii Dura-

Bright nie trzeba polerować. Wystarczy 

je regularnie czyścić wodą z mydłem, by 

zapewnić im blask, nawet po setkach myć 

i tysiącach przejechanych kilometrów. 

Dzięki zastosowaniu lustrzanego wykoń-

czenia felga ma refl eksyjny połysk.

Konserwacja w kilka minut

Dla uzyskania jak najlepszych efektów 

przed rozpoczęciem czyszczenia należy 

poczekać, aż temperatura felg spadnie do 

5÷35°C. Koło trzeba opłukać, aby usunąć 

nagromadzoną ziemię i piach, używając 

węża lub myjki ciśnieniowej. Dzięki temu 

unikniemy zarysowań i erozji. Felgę należy 

myć wodą z dodatkiem mydła za pomocą 

miękkiej szczotki. Bardzo ważne jest pH 

zastosowanych środków czyszczących. Nie 

powinny być ani silnie kwasowe, ani za-

sadowe. Na końcu trzeba usunąć mydliny 

czystą wodą i wytrzeć felgę suchą miękką 

szmatką. Aby zapobiegać zbieraniu się 

pyłu hamulcowego, felgi Alcoa Dura-Bri-

ght powinno się myć raz w tygodniu. 

Są jednak przypadki, kiedy felgi z po-

włoką Dura-Bright wymagają częstszego 

konserwowania. Zaleca się je, gdy koła 

mają wyraźne ślady zabrudzenia oraz użyt-

kowane są na drogach żwirowych lub as-

faltowych, na których jest piasek, kamienie 

i inne materiały powodujące erozję oraz 

szybsze zabrudzenie warstwy ochronnej. 

Wtedy w miejscach, w których nie ma 

obróbki powierzchniowej, gromadzi się 

pył hamulcowy, który należy regularnie 

usuwać. Problem ten dotyczy również kół 

z warstwą Dura-Bright na osiach z ha-

mulcami tarczowymi. Mogą one z czasem 

ulec stopniowemu przebarwieniu, które 

powstaje w wyniku osadzania się drobin 

z klocków hamulcowych. Najczęściej zda-

rza się to zimą lub w okresie dłuższych 

przerw w czyszczeniu. 

5 lat gwarancji

Podczas eksploatacji felgi są narażone 

na zadrapania lub uszkodzenia. Jeżeli takie 

uszkodzenia spowodują zdarcie powłoki 

zewnętrznej, to widoczne fragmenty me-

talu mogą się utlenić, ale korodowanie 

nie będzie rozwijać się dalej pod powłoką, 

zatrzyma się w miejscu, gdzie jej ubyło. 

Czasami w miejscach styku felgi z inną 

felgą, piastą lub bębnem felga może zostać 

porysowana lub się przebarwić. Zadrapa-

nia mogą wystąpić również pod wpływem 

kontaktu powłoki z nakrętkami felgi, osło-

nami nakrętek lub kołpakami. 

Obręcze z powłoką Dura-Bright objęte 

są gwarancją na korozję nitkową, pęcherze 

powłoki w wyniku utraty przyczepności 

do powierzchni felgi i zdzierania się 

obróbki powierzchni w wyniku uszko-

dzeń fi zycznych. Alcoa udziela 60-mie-

sięcznej gwarancji (liczonej od daty pro-

dukcji). Jeżeli wystąpi korozja podczas jej 

obowiązywania, fi rma wymienia obręcze, 

pod warunkiem jednak, że nie były one 

czyszczone żrącymi środkami czyszczą-

cymi, żrącymi związkami chemicznymi 

lub ostrymi narzędziami. Kolejnym wa-

runkiem uznania gwarancji jest regularne 

konserwowanie oraz usuwanie nagroma-

dzonego pyłu hamulcowego. Gwarancja 

nie dotyczy też korozji i przebarwień 

powstałych w wyniku uszkodzeń me-

chanicznych lub stykania się z inną felgą, 

piastą, bębnem, nakrętkami, osłonami 

nakrętek lub kołpakami. 

Oprócz szybszego i łatwiejszego czysz-

czenia oraz konserwacji, felgi Alcoa Dura-

Bright zachowują wszystkie zalety kutych 

felg tej marki. W porównaniu z felgami 

stalowymi mają o 423% większą wytrzy-

małość, niższą masę, obniżają zużycie 

paliwa oraz zwiększają żywotność opon 

i hamulców dzięki lepszemu rozpraszaniu 

ciepła.

KD
Fot. Alcoa

Błysk w mig
Aluminiowe felgi to oszczędność cennych kilogramów, 
które można spożytkować, powiększając ładowność pojazdu, 
wysoka trwałość i atrakcyjny wygląd.
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www.alcoawheels.com

WSPANIAŁY WYGLĄD, ŁATWA KONSERWACJA

FELGI Z POWIERZCHNIĄ OCHRONNĄ

WE WSZYSTKICH WARUNKACH POGODOWYCH

Krysgum

Tel. + 48 512 72 56 86

k.piotrowska@krysgum.com.pl

www.krysgum.com.pl
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Upały w Polsce bywają męczące, ale na 

kierunkach południowych jest jeszcze 

gorzej. W takich warunkach kierowca 

szybko się męczy i spada jego koncentracja, 

co oczywiście ma olbrzymi wpływ na bezpie-

czeństwo ruchu drogowego. Uchylenie szyb 

jest mało skuteczne, powoduje niekorzystne 

zawirowania powietrza i może być przyczy-

ną przeziębienia. Stąd już od kilku lat klima-

tyzacja samochodowa jest właściwie stan-

dardem. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja 

w przypadku zapewniania odpowiednich 

warunków odpoczynku. W trakcie tzw. pau-

zy nie można chłodzić kabiny poprzez zasto-

sowanie klimatyzacji zasadniczej, bo silnik 

musi być wyłączony. Z kolei otwarcie szyb 

dla stałego przewietrzania wnętrza wiąże się 

z przeciągami, możliwością włamania czy in-

sektami. Tutaj z pomocą przychodzą klimaty-

zatory postojowe, pozwalające na komforto-

wy i bezpieczny odpoczynek kierowcy nawet 

w czasie największych upałów.

Na dwa sposoby

Klimatyzatory postojowe pracują przy 

wyłączonym silniku. Źródłem ich zasila-

nia są przeważnie akumulatory, choć ist-

nieją rozwiązania stosowane w kamperach 

i przyczepach kempingowych podłączane 

do gniazdka sieciowego 230 V. W ten spo-

sób są one właściwie neutralne dla otocze-

nia, bo ich praca jest cicha i nie wiąże się 

z emisją szkodliwych substancji. Te ostat-

nie są szczególnie odczuwalne w trakcie 

postoju samochodu w mało przewiewnym 

miejscu, np. między innymi zaparkowany-

mi ciężarówkami. Klimatyzatory wykorzy-

stujące energię akumulatorów mają zazwy-

czaj specjalne zabezpieczenie napięciowe, 

które zapobiega przed całkowitym rozła-

dowaniem baterii, a tym samym proble-

mom przy rozruchu silnika spalinowego. 

W ten sposób kierowca może spokojnie 

odpoczywać, bez obaw o kontynuację jaz-

dy w zaplanowanym czasie.

Na rynku istnieją dwa zasadnicze ro-

dzaje klimatyzacji postojowych, tj. wodne 

i sprężarkowe. Urządzenia wodne są tań-

sze, ale nie wszędzie się sprawdzają. Ze 

względu na sposób działania, największą 

wydajność osiągają w suchym klimacie, 

charakterystycznym tylko dla nieznacznej 

części Europy Południowej. „Wysyp” tych 

urządzeń nastąpił po 2007 r., kiedy we 

Francji, Portugalii i Hiszpanii wprowadzo-

no obowiązek montażu klimatyzacji posto-

jowych. Niedostosowanie się do tych zale-

ceń grozi niezaliczeniem „pauzy”, chyba 

że kierowca przedstawi fakturę za nocleg 

w hotelu. Tamtejsze organy kontrolne „nie 

wnikają”, jaki to rodzaj urządzenia, ważne, 

aby było. Najbardziej poszkodowani są 

oczywiście kierowcy, bo takie rozwiązanie 

na większości kierunków europejskich nie 

zapewnia oczekiwanych rezultatów.

W przypadku klimatyzatorów wodnych 

czynnikiem roboczym jest woda przetła-

czana do urządzenia z dodatkowego zbior-

nika umieszczanego np. na tylnej ścianie 

pojazdu. Zależnie od wielkości i warun-

ków eksploatacji pojazdu, trzeba go uzu-

pełniać co 4-6 dni. Taki klimatyzator wy-

korzystuje proces schładzania powietrza 

w trakcie odparowania wody na specjal-

nym „mokrym” fi ltrze. Wentylator wtła-

cza do kabiny świeże i chłodne powietrze, 

umożliwiając odpowiedni wypoczynek, 

ale jego efektywność w dużym stopniu 

zależy od warunków zewnętrznych. Za-

pewnia największą skuteczność przy wy-

Sterowanie 
klimatyzatorem może 

odbywać się za pomocą 
pilota lub panelu na 

parowniku.

Jak odpocząć Jak odpocząć 
w upał?w upał?

Gdy temperatura otoczenia przekroczy kilkanaście stopni powyżej zera, a w szybę 
czołową świeci ostre słońce, kabina samochodu ciężarowego nagrzewa się bardzo szybko. 
Najtrudniej jest oczywiście latem, choć z tym problemem nierzadko trzeba się mierzyć 
nawet do późnej jesieni.
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sokiej temperaturze i niskiej wilgotności 

powietrza. Do zalet takiego rozwiązania 

można jeszcze zaliczyć niewielkie gabaryty 

ułatwiające montaż, praktycznie bezgłośną 

pracę oraz niski pobór prądu.

Bardziej skomplikowaną konstrukcję 

mają klimatyzatory sprężarkowe. W tym 

przypadku za odbiór ciepła z wnętrza kabi-

ny jest odpowiedzialny czynnik chłodniczy 

R134a. Po przejściu przez parownik, na któ-

rym następuje schłodzenie powietrza, ma 

on postać gazu i trafi a do sprężarki – wzra-

sta jego ciśnienie. Stamtąd jest kierowany 

do skraplacza, gdzie ciepło zostaje oddane 

na zewnątrz, a gaz ulega skropleniu. Ciecz 

dostaje się do elementu rozprężającego, 

gdzie jest dławiona i zmniejsza się jej ciśnie-

nie, a co za tym idzie również temperatu-

ra. Schłodzony czynnik ponownie jest 

podany do parownika, gdzie ogrzewa się 

od powietrza w pomieszczeniu i przecho-

dzi w stan gazowy. Z takim procesem 

chłodzenia powietrza wiąże się również 

usuwanie przez klimatyzator wilgoci z wnę-

trza kabiny, co zwiększa poczucie komfor-

tu, a dzięki temu pozwala na lepszy wypo-

czynek.

Montaż

Ze względu na rodzaj montażu, wystę-

pują dwie podstawowe wersje urządzeń. 

Najbardziej rozpowszechnione są kli-

matyzatory zespolone, tzn. z modułami 

parownika i skraplacza umieszczonymi 

w jednej obudowie. Montuje się je w miej-

scu standardowego okna dachowego, dzię-

ki czemu nie trzeba wykonywać w kabinie 

żadnych dodatkowych otworów, a jedynie 

doprowadzić zasilanie. Wprawnemu me-

chanikowi wszystkie czynności zwykle nie 

zajmują dłużej niż półtorej godziny. Taki 

klimatyzator równomiernie chłodzi całe 

wnętrze, ale nie zawsze jest to zaletą, np. 

gdy kabina jest wyposażona w kotary prze-

Montaż klimatyzatora postojowego w miejscu okna dachowego jest bardzo prosty 
i zajmuje niewiele czasu.

Postojowy klimatyzator dzielony Waeco CoolAir 
SP 950. Dzięki wysokości zabudowy zaledwie 
58 mm dachowy wymiennik ciepła bez problemu 
mieści się pod spojlerem lub nadbudową. 
Skraplacz jest montowany na tylnej ścianie kabiny, 
więc nie ma obaw o przekroczenie dopuszczalnej 
wysokości całkowitej nawet w najwyższych 
pojazdach.

Pojazd przeszedł odpowiednie testy tereno-
we w Austrii, a docelowo przeznaczony jest do 
eksportu na rynek chiński.

Podwozie Ginaf HD5380T 10×6 jest jednym 
z największych modeli oferowanych przez ho-
lenderską firmę. Dopuszczalna masa całkowi-
ta 80 t i unikalny system zawieszenia sprawia-
ją, że wywrotka może konkurować z dużymi 
wozidłami kopalnianymi. HD5380T wyposażo-
ny jest w solidne osie z hydraulicznym zawie-
szeniem, silnik i kabinę Paccar.

Gigant wśród 
wywrotek
Ginaf Trucks Nederland 
we współpracy z KH-Kipper 
wykonał na podwoziu HD5380T 
10×6 kopalnianą wywrotkę 
o pojemności 40 m3! 

Zabudowa wykonana jest z wysokiej jakości 
stali trudnościeralnej Hardox 8 mm na podło-
dze i 6 mm na ścianach bocznych. Wyładunek 
możliwy jest tylko do tyłu, tylna burta otwiera 
się na podwójnym górnym zawiasie, a zwal-
niana jest przez mechaniczny system 4 haków 
ryglujących. Duży stalowy daszek chroni kabi-
nę na całej jej powierzchni przed uderzeniami 
kawałków skalnych. Nawet, gdy skrzynia nie 
jest podniesiona, bez problemu można unieść 
kabinę i dostać się do silnika. Hydraulikę si-
łową dostarczyła Hyva. Zabudowę wyróżnia-
ją jej gabaryty: szerokość zewnętrzna wy-
wrotki wynosi 2,8 m, długość (bez daszka) 
7,8 m, wysokość wewnętrzna to 2,05 m. Wy-
wrotka przeznaczona jest głównie do pracy 
w kopalni. Burty boczne mają użebrowanie 
wzmacniające. ▐

Fot. KH-Kipper
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wnętrzu kabiny, to zwykle trafia on na 

ściany boczne lub tylną, pozwalając na 

ograniczenie chłodzonej przestrzeni tyl-

ko do części sypialnej.

Pod kontrolą

Klimatyzatory renomowanych firm nie 

działają „zero-jedynkowo”, ale mają roz-

budowany system sterowania. W prze-

ciwnym razie mogłoby dochodzić do 

zbyt intensywnego wychłodzenia kabi-

ny czy szybkiego rozładowania akumu-

latora. Pracą takiego urządzenia można 

zwykle zarządzać na dwa sposoby, tj. za 

pomocą panelu na samym urządzeniu, 

jak też pilota. Liczba dostępnych funkcji 

jest bardzo duża, obejmuje np. zaprogra-

mowanie momentu włączenia i wyłącze-

nia klimatyzatora czy ustawienie żądanej 

temperatury wnętrza. Gdy zostanie osią-

gnięta, urządzenie przestanie działać, ale 

jeśli kabina zacznie się nagrzewać, zosta-

nie ponownie uruchomione. W okresie 

„uśpienia” może pracować tylko wen-

tylator, który będzie mieszał powietrze, 

wyrównując temperaturę w całej prze-

strzeni. Skuteczność działania klimaty-

zatora w dużym stopniu zależy również 

od sposobu rozprowadzania powietrza. 

Dlatego wybierając urządzenie, warto 

zwrócić uwagę na jak największą licz-

bę dysz rozprowadzających powietrze. 

W najlepszych rozwiązaniach można je 

indywidualnie ustawiać, co pozwala na 

takie skierowanie strumienia powietrza, 

aby wyeliminować odczuwanie przecią-

gów. Istotne znaczenie ma tu również 

regulacja prędkości dmuchawy – w nie-

których rozwiązaniach jest dostępnych 

nawet 6 poziomów, a także wydatek na 

poziomie 250÷500 m3/h. Zakres regula-

cji temperatury jest najczęściej bardzo 

szeroki, np. od 18 do 25°C, ze zmianą co 

1 stopień. Większość typowych klimaty-

zatorów sprężarkowych dysponuje mocą 

chłodniczą ok. 1 kW.

Jak sama nazwa wskazuje, klimatyza-

tory postojowe służą do pracy w czasie 

odpoczynku kierowcy, ale niektórzy pro-

ducenci dopuszczają ich wykorzystanie 

również podczas jazdy. Nie można jednak 

od nich oczekiwać takiej samej wydajno-

ści, co w przypadku fabrycznych ukła-

dów klimatyzacji napędzanych od silnika 

spalinowego, bo zgodnie z założeniami, 

klimatyzacja postojowa ma podtrzymać 

osiągniętą wcześniej temperaturę. W każ-

dym przypadku istotną rolę odgrywają 

czynniki zewnętrzne, czyli m.in. kąt pa-

dania promieni słonecznych, temperatura 

i wilgotność powietrza, a nawet wiatr.

Klimatyzacja postojowa to wydatek 

kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale może 

mieć wymierny wpływ na efektywność 

pracy kierowcy i bezpieczeństwo. Po kom-

fortowym wypoczynku łatwiej skupić się 

na drodze i prowadzić pojazd w bardziej 

ekonomiczny sposób. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Auto-Mix, Eberspaecher, Truma, Waeco, 

Webasto, K. Wójtowicz

suwane wzdłuż leżanki. Pozwalają one na 

utrzymywanie odpowiedniej temperatury 

tylko w części sypialnej, co oczywiście ma 

wymierny wpływ na skuteczność chłodze-

nia, a tym samym pobór prądu z akumu-

latorów. 

Brak „szyberdachu” może być też 

sporym utrudnieniem dla kierowców, 

którzy palą papierosy w kabinie i przy-

gotowują posiłki. W takich sytuacjach 

optymalnym rozwiązaniem są klimaty-

zatory dwuczęściowe, w których agregat 

skraplający i zespół parownika są od-

dzielnymi modułami. Pierwszy z nich 

może być montowany na dachu lub tylnej 

ścianie kabiny. Odmiany dachowe wystę-

pują najczęściej w przypadku zabudów 

ograniczających dostępną przestrzeń, 

przy zastosowaniu spojlera są praktycz-

nie niewidoczne. Wersje przeznaczone 

na tylną ścianę to rozwiązania szczegól-

nie popularne w ciągnikach siodłowych, 

bo pozwalają na korzystanie z okna da-

chowego i nie zwiększają wysokości po-

jazdu, która w przypadku największych 

kabin do transportu międzynarodowego 

jest już i tak bardzo duża. Jeśli chodzi 

o moduł parownika instalowany we 

Coraz większą popularnością cieszą się systemy podłogowe. Taki klima-
tyzator to idealne rozwiązanie, gdy nie ma miejsca na dachu albo 
wymagana jest bardzo cicha praca urządzenia.

Dobierając 
klimatyzator do niewiel-

kiego pojazdu użytkowego, ważną 
rolę odgrywa masa urządzenia, 

aby w jak najmniejszym stopniu 
obniżała ładowność 

samochodu. 

Jeśli kierowca nie chce rezygnować z „szyber-
dachu” albo wysokość pojazdu nie pozwala 
na montaż klimatyzatora dachowego, 
praktycznym rozwiązaniem są urządzenia dzielone, 
ze skraplaczem montowanym np. z tyłu kabiny.

Nowoczesne klimatyzatory obsłu-
gowe wymagają minimum obsługi 
i mają trwałe obudowy, wykonane 

ze specjalnego tworzywa odpornego 
na działanie promieni 

słonecznych i niekorzystnych 
warunków atmosferycznych.

Klimatyzatory wodne są tańsze od 
sprężarkowych, ale powinno się je stoso-
wać w miejscach o niskiej wilgotności 
powietrza i wysokich temperaturach.

Nowoczesny, opływowy kształt klimatyzatora 
dachowego zapewnia estetyczny wygląd, 
a do tego nie pogarsza właściwości 
aerodynamicznych kabiny.
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Składa się on z kilkuset 

elementów montażowych 

oferowanych w pięciu wa-

riantach szerokości – od 50 do 

150 cm, czterech wariantach wy-

sokości – od 27 do 69 cm, oraz 

trzech wariantach głębokości 

– od 26 do 46 cm. Oprócz sze-

rokiej gamy rozmiarów, modu-

ły w Systemie SIM są dostępne 

np. z szufl adami, szafk ami czy 

półkami. Mogą być one przysto-

sowane m.in. do bezpiecznego 

przechowywania dokumentów,  

narzędzi lub wyjmowanych ka-

set na drobne elementy. 

Praktycznym rozwiązaniem 

są też szafy podpodłogowe, 

szczególnie mile widziane 

w mniejszych samochodach 

użytkowych. Pionowa zabudowa 

ogranicza przestrzeń ładunkową 

i trudniej w niej zmieścić dużą 

oponę albo beczkę z olejem, 

a montując szufl ady pod dru-

gą podłogą nadal jest to moż-

liwe. Występują one w wersji 

standardowej o nośności 90 

lub 130 kg (zależnie od licz-

by zastosowanych prowadnic) 

i wzmocnionej, o nośności nawet 

150 kg na szufl adę. Bardzo cieka-

we są też szafy boczne z szufl ada-

mi wysuwanymi wzdłuż samo-

także ułatwiają utrzymanie wnę-

trza w czystości.

Wszystkie elementy wcho-

dzące w skład Systemu SIM są 

wytwarzane przez Spółdzielnię. 

Dbałość o każdy szczegół w pro-

cesie produkcji, a także zastoso-

wanie nowoczesnych rozwiązań 

konstrukcyjnych zapewnia wy-

sokie walory użytkowe zabu-

dów, ich dużą trwałość, a także 

bezpieczeństwo osób obsługu-

jących dany pojazd. System SIM 

przeszedł pozytywnie „Crash-

test” wykonany na zlecenie Spół-

dzielni. Ponadto cały czas ulega 

rozwojowi, np. poprzez wdroże-

nie rozwiązań wykorzystujących 

aluminium. W ten sposób udało 

się obniżyć masę własną zabu-

dowy o ok. 40%, a tym samym 

zwiększyć jej funkcjonalność.

Spółdzielnia Inwalidów „Me-

talowiec” posiada certyfi kat Sys-

temu Zapewnienia Jakości ISO 

9001:2008 oraz znak GS, które są 

gwarancją wysokiej i stabilnej ja-

kości oferowanych wyrobów. Za-

stosowanie Systemu SIM zapewnia 

bezpieczeństwo w codziennej pra-

cy, wprowadza niezbędny ład i po-

rządek oraz podnosi jakość wyko-

nywanych usług. Przedstawicielem 

Systemu SIM na południową Pol-

skę jest doświadczona w tej branży 

fi rma Bemet z Lasowic Wielkich. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, „Metalowiec”

Bez ograniczeń
Jedną z czołowych polskich firm specjalizujących się w zabudowach 
do serwisów mobilnych jest Spółdzielnia Inwalidów „Metalowiec”. Oferuje 
autorski, modułowy System SIM, zapewniający wysoką elastyczność 
w konfigurowaniu wyposażenia odpowiadającego indywidualnym potrzebom.

chodu. Dzięki temu pracownik 

nie musi wchodzić do wnętrza 

pojazdu, by pobrać np. jakieś na-

rzędzie, co oczywiście skraca czas 

interwencji serwisu mobilnego.

W ofercie Spółdzielni są też 

różnego rodzaju blaty robocze, 

wysuwane platformy do moco-

wania urządzeń pracujących na 

zewnątrz samochodu, rozkładane 

stoliki, np. do montażu imadła czy 

wygodnej pracy na laptopie, syste-

my mocowania ładunków, nowo-

czesne systemy oświetlenia i sze-

reg akcesoriów uzupełniających. 

Do wyboru klienta jest też kilka 

rodzajów podłóg oraz sposobów 

wykończenia ścian bocznych, któ-

re gwarantują bezpieczeństwo 

i wysoką trwałość zabudów, ale 

System SIM może być 
montowany na wszystkich 
pojazdach dostawczych 
oraz osobowych, 
a do tego nie jest zamknięty,
co oznacza, że zależnie 
od bieżących potrzeb 
łatwo go rozbudować 
albo zredukować.

„Stale ulepszane moduły warsztatowe 
Systemu SIM umożliwiają wygodną 
i bezpieczną eksploatację samochodu 
serwisowego. Szuflady wysuwane wzdłuż 
samochodu pozwalają na sięganie do ich 
zawartości bez konieczności wchodzenia 
do samochodu” – mówi Sławomir 
Wolniewicz, kierownik Działu Handlu, 
Zaopatrzenia i Transportu.

Spółdzielnia Inwalidów „Metalowiec” od ponad 60 lat specjalizuje 
się w produkcji wyrobów metalowych. W jej ofercie znajduje się 
pełna gama rozwiązań dla serwisów stacjonarnych i mobilnych.

Dzięki wielu dostępnym akcesoriom uzupełniającym, 
każdy przewożony przedmiot jest odpowiednio 
zamocowany i łatwo do niego sięgać.

60-320 POZNAŃ, ul. Bułgarska 39 a
tel. +48/61/867-60-31, 
fax +48/61/867-61-13
Dział handlu i marketingu: 
wew. 121, 129, 159
metalowiec@metalowiec.pl
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W iele lat temu zdecydowana więk-

szość napraw odbywała się w war-

sztacie. To pociągało za sobą ko-

nieczność sprowadzenia maszyny czy 

pojazdu na miejsce, co często wiązało się 

z drogim i kłopotliwym transportem, a tak-

że wydłużonym okresem powrotu sprzętu 

do pracy. Z czasem uległo to zmianie. Wpro-

wadzono ekipy, które jechały na miejsce 

awarii i diagnozowały usterkę. Zazwyczaj 

wymontowywano uszkodzony podzespół 

i zabierano go do warsztatu w celu naprawy 

bądź dostarczano część zamienną, choć do-

piero w kolejnym kursie. Często okazywało 

się, że usterkę można było usunąć na miej-

scu, ale brak odpowiednich narzędzi oraz 

elementów podlegających wymianie, unie-

możliwiał takie postępowanie. Działając 

w ten sposób, łatwo byłoby ograniczyć licz-

bę wyjazdów serwisu, a tym samym zwięk-

szyć jego dostępność, obniżyć koszty obsłu-

gi sprzętu i skrócić czas przestoju. 

Samochody serwisowe zaczęły więc 

przewozić coraz większą ilość ładunku, 

bo nigdy nie wiadomo, co może być po-

trzebne podczas naprawy, ale nadal nie 

miały wyposażenia typowego dla placówki 

stacjonarnej, czyli choćby stołu roboczego 

czy dobrze zamocowanego imadła. Na-

rzędzia rozłożone na podłodze mieszały 

się z częściami zamiennymi i materiałami 

eksploatacyjnymi, znacząco utrudniając 

do nich dostęp. Z drugiej strony przy-

padkowo umieszczony ekwipunek był ol-

brzymim zagrożeniem dla bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i samej załogi, powodu-

jąc zmniejszenie stabilności samochodu 

w czasie jazdy i katastrofalne skutki przy 

gwałtownym hamowaniu, nie wspomi-

Zawsze pod ręką
Serwisy mobilne powoli stają się standardem. Są wykorzystywane do naprawy sprzętu 
w miejscu pracy, skutecznie ograniczając czas jego przestoju i wynikające z tego koszty. 
Z takiego rozwiązania korzystają też różnego rodzaju służby oraz firmy instalacyjne.
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nając już o kolizji. Rozwiązaniem okazały 

się profesjonalne zabudowy warsztatowe 

dla serwisów mobilnych, dzięki którym 

możliwe jest przeprowadzenie naprawy 

w terenie, a każdy przewożony przedmiot 

ma swoje miejsce.

Wspólny mianownik

Samochody serwisowe różnią się mię-

dzy sobą, bo są wykorzystywane np. do ob-

sługi maszyn budowlanych czy pojazdów 

ciężarowych, ale praktycznie w każdym 

z nich jest stosowane odpowiednie zabez-

pieczenie wnętrza oraz regały warsztatowe. 

Jednym z kluczowych elementów mają-

cych wpływ na późniejszą eksploatację po-

jazdu jest jego podłoga. Zwykle wykonuje 

się ją z wodoodpornej, przeciwpoślizgowej 

sklejki bądź sklejki przykrytej blachą ryfl o-

waną. Przy odpowiednio dobranej grubo-

ści, oba wykonania zapewniają bezproble-

mową eksploatację przez wiele lat. Dobrze, 

gdy podłoga jest uszczelniona na obwodzie, 

zapobiegając przedostawaniu się pod zabu-

dowę zanieczyszczeń, wody, oleju itp., które 

mogą powodować korozję podwozia. Na 

ściany boczne również stosuje się sklejkę 

lub blachę, co poprawia estetykę wnętrza 

i zabezpiecza nadwozie przed uszkodze-

niem. Wszystkie elementy są montowane 

przy wykorzystaniu fabrycznych otworów 

(np. w miejscu okuć do mocowania ła-

dunku, w słupkach konstrukcyjnych ścian 

bocznych), zapobiegając naruszeniu fa-

brycznej struktury podwozia i nadwozia. 

Taka technologia jest szczególnie ważna dla 

fi rm, które leasingują pojazdy, bo po wyję-

ciu zabudowy, samochód nadal można od-

sprzedać za atrakcyjną cenę.

Zabudowa serwisu mobilnego musi 

być praktyczna, a jednocześnie jak najle-

piej wykorzystywać dostępną przestrzeń 

we wnętrzu samochodu. Dużo zależy od 

kształtu nadwozia – najlepiej gdy ma pro-

ste ściany boczne po sam dach, umożli-

wiając montaż głębokich regałów na całej 

wysokości. W przeciwnym przypadku 

trzeba je „stopniować”, ale dla żadnej fi r-

my zabudowującej nie jest to problemem. 

Zabudowy do serwisów mobilnych zwykle 

tworzą pojedyncze moduły, np. z szufl a-

dami, otwartymi lub zamykanymi półka-

mi. Są dostępne w różnych rozmiarach, 

dzięki czemu bez problemu można skon-

fi gurować zestaw najlepiej odpowiadający 

konkretnym potrzebom. Przygotowanie 

projektu wnętrza za każdym razem jest 

poprzedzone szczegółowymi ustaleniami 

z klientem, który informuje wykonawcę 

o zakresie robót, jakie chce wykonywać 

Zabudowa kontenerowa pozwala na naprawę ogu-
mienia wewnątrz nadwozia. W operowaniu ciężkimi 
kołami pomaga hydrauliczna winda załadunkowa.

Rozkładana rampa załadunkowa umożli-
wia łatwe wprowadzenie kosiarki samo-
jezdnej, wózka narzędziowego czy koła. 
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w serwisie mobilnym i ładunku, który 

będzie przewożony. W ten sposób moż-

na dokładnie zaplanować rozmieszczenie 

poszczególnych modułów i wyposażenia, 

z uwzględnieniem ich masy, co wpływa na 

stabilność pojazdu.

Maszyny i pojazdy

Jedną z największych grup serwisów 

mobilnych są jednostki wyspecjalizo-

wane do obsługi maszyn budowlanych, 

rolniczych oraz pojazdów ciężarowych. 

Ze względu na szeroki zakres czynności, 

które muszą wykonywać w miejscu pracy 

sprzętu lub na drodze, zwykle powstają na 

3,5-tonowych samochodach dostawczych 

o wysokości wnętrza rzędu 185÷190 cm 

(L2). Zapewniają one większą pojemność 

i tym samym możliwość zmieszczenia 

większej liczby modułów zabudowy, ale 

przede wszystkim pozwalają na swobodne 

poruszanie się między regałami i wygodną 

pracę przy blacie roboczym. 

Zdarza się, że samochody przystosowa-

ne do napraw maszyn budowlanych i rol-

niczych są zamawiane w wersji z napędem 

obu osi, co poprawia ich zdolności tereno-

we, a dzięki temu umożliwia bezpośredni 

dojazd serwisu w miejsce pracy sprzętu. 

W pojazdach przystosowanych do obsługi 

maszyn i pojazdów ciężarowych standar-

dem są zestawy prądowo-powietrzne, przy 

czym agregat prądotwórczy jest zazwyczaj 

umieszczany na platformie wysuwanej 

przez boczne drzwi. Dzięki temu wnę-

trze pojazdu jest mniej narażone na hałas 

i spaliny. Do tego dochodzą zwijadła prze-

wodów pneumatycznych i elektrycznych, 

ułatwiające korzystanie z różnych narzędzi 

na zewnątrz samochodu. Ważną rolę od-

grywają również środki smarne i podsta-

wowe płyny eksploatacyjne przewożone 

w niewielkich beczkach. Jeśli chodzi o re-

gały, bardzo często można spotkać w takich 

samochodach liczne moduły szufl adowe, 

otwarte półki na części zamienne czy tzw. 

wanny wieńczące zabudowę, służące do 

przewożenia dłuższych elementów. Nie 

może również zabraknąć miejsca i zabez-

pieczeń do bezpiecznego mocowania ła-

dunków, które nie mieszczą się w szafk ach. 

Może to być np. przednia ściana grodzio-

wa czy system rozpórek. Dla ułatwienia 

operowania ciężkimi przedmiotami, coraz 

częściej samochody serwisowe są wypo-

sażane w lekkie rampy załadunkowe albo 

żurawie. Takie rozwiązania do minimum 

ograniczają wysiłek fi zyczny, pozwalając 

na wygodne wtoczenie np. uszkodzonego 

koła czy wózka narzędziowego.

Służby, instalacje i ogumienie

Sporą grupę serwisów mobilnych stano-

wią pojazdy dla energetyków, gazowników 

czy wodociągowców, ale także fi rm specja-

lizujących się w montażu i obsłudze ukła-

dów klimatyzacji, naprawach sprzętu AGD 

itp. Oprócz typowych furgonów znacznie 

częściej można tu spotkać mniejsze po-

jazdy, typu Mercedes Vito czy Fiat Doblò. 

Wynika to z braku konieczności przewo-

żenia najcięższych narzędzi czy urządzeń 

i pracy wewnątrz samochodu, ale także 

potrzeby dotarcia w miejsca niedostępne 

dla większych samochodów. W celu mak-

symalnego wykorzystania dostępnej prze-

strzeni są w nich stosowane szufl ady pod-

podłogowe, które zapewniają bardzo dużą 

ładowność (ponad 100 kg), a jednocześnie 

nie ograniczają fabrycznej nośności po-

jazdu. Praktycznym rozwiązaniem są też 

półki czy szufl ady dostępne od zewnątrz 

(zabezpieczone uchylnymi pokrywami 

albo roletami), bo umożliwiają wygodny 

i szybki dostęp do przewożonego ładun-

ku. W takich samochodach niemal zawsze 

występują też różnego rodzaju bagażniki 

dachowe, służące choćby do bezpiecznego 

transportu drabin. Najbardziej zaawanso-

wane konstrukcje są wyposażone w me-

chanizmy pomagające w ich zdejmowaniu 

i zakładaniu, ograniczając wysiłek pracow-

nika serwisu. 

Podobnie jak w przypadku maszyn czy 

pojazdów, zawartość warsztatu „na kołach” 

jest ściśle uzależniona od wykonywanych 

zadań. Oprócz regałów, stołu robocze-

go, podstawowych narzędzi czy instalacji 

występują tu rozwiązania ściśle specjali-

styczne, np. dla służb energetycznych są 

stosowane boksy do przewozu drążków 

Agreg
na wy
spali
natęż

Dostęp do zawartości zabudowy z zewnątrz 
pojazdu jest bardzo wygodny i skraca czas 
pobierania i odkładania niezbędnych narzędzi 
czy materiałów eksploatacyjnych.

Przy zastosowaniu odpowiedniego mechanizmu, 
zakładanie i zdejmowanie ciężkiej drabiny nawet 
z wysokiego samochodu dostawczego nie 
wymaga żadnego wysiłku.

Szuflady podpodłogowe mają dużą 
ładowność i pozwalają na lepsze 
wykorzystanie dostępnej przestrzeni 
ładunkowej.

W samochodach dostawczych praktycznym 
rozwiązaniem jest montażownica rozkładana 
na zewnątrz pojazdu. Nowoczesne urządzenie 
zapewnia dużą stabilność pracy i ogranicza 
wysiłek serwisanta. 

Składany żuraw z napędem elektrycznym 
ułatwia załadunek ciężkich i nieporęcznych 
przedmiotów. Zależnie od wersji, 
udźwig takiego urządzenia wynosi nawet 
200 kg.
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dielektrycznych, a wodociągowych – róż-

ne stojaki i stelaże, pozwalające na pewne 

i bezpieczne mocowanie narzędzi ręcz-

nych, takich jak łopaty, kilofy, łomy czy 

klucze do zasuw i włazów.

Specyfi czną grupą serwisów mobilnych 

są pojazdy do obsługi ogumienia. W ta-

kich zastosowaniach najlepiej sprawdzają 

się samochody ciężarowe z dużymi nad-

woziami kontenerowymi. Pozwalają one 

na łatwe rozmieszczenie sprzętu i zapew-

niają dużą ładowność, ale są mniej po-

ręczne i droższe w eksploatacji. W obsłu-

dze najcięższych kół skutecznie pomaga 

platforma załadunkowa. Zupełnie inaczej 

jest w przypadku typowych samochodów 

dostawczych, gdzie stosuje się montażow-

nice pracujące na zewnątrz pojazdu oraz 

lekkie, przenośne wyważarki. Ich możli-

wości mogą być praktycznie takie same, co 

urządzeń stacjonarnych. Standardowym 

wyposażeniem mobilnych serwisów ogu-

mienia są m.in. podnośniki, kompresor, 

układ przygotowania powietrza razem 

z kompletem zwijadeł, wężami, pistoletem 

do pompowania kół oraz kluczem pneu-

matycznym.

Trudno spotkać dwa identyczne samo-

chody serwisowe. Każdy pojazd tego typu 

jest przygotowywany indywidualnie, aby 

jak najlepiej spełniał oczekiwania użyt-

kownika, a ponadto może być wyposażo-

ny w szereg akcesoriów ułatwiających co-

dzienną pracę. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, Modesto, Modul-System

Diody LED pozwalają na znakomite 
doświetlenie półek, co ułatwia pracę 
po zmroku, i zapewniają niski 
pobór prądu. 

Odpowiednie zabezpieczenie podłogi i ścian 
bocznych zwiększa estetykę wnętrza, ułatwia 
utrzymanie czystości i pozwala na dowolne 
zamocowanie różnych narzędzi.

Agregat prądotwórczy jest najczęściej montowany 
na wysuwanym stelażu, co ułatwia odprowadzenie 
spalin na zewnątrz samochodu i zmniejszenie 
natężenia hałasu w przestrzeni ładunkowej.

rz 
s 
ędzi 

PROFESJONALNE 
WYPOSAŻENIE 
SAMOCHODÓW SERWISOWYCH

Wejdź na stronę producenta www.storevan.com i sprawdź możliwości 
swojego samochodu – teraz w jęz. polskim!

W ofercie m.in.
 moduły ścienne i podpodłogowe
 ściany i podłogi
 walizki stalowe oraz z tworzywa
 sztucznego

Wszystkie produkty Store Van zostały zaprojektowane w celu optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni 
ładunkowej. Pozwalają na łatwy dostęp do transportowanych przedmiotów i zapewniają maksimum bezpieczeństwa. 

 żurawie i rampy załadunkowe
 rozwiązania do mocowania 
 ładunków
 bagażniki dachowe
 akcesoria

ul. Grójecka 54, 05-530 Góra Kalwaria
tel.  +48 22 71 77 330
www.modesto-polska.com info@modesto-polska.com
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W 
 barwach zielonogórskiego przed-

 siębiorstwa Cardan Global Pro-

 ject, zajmującego się m.in. organi-

zacją transportów ponadnormatywnych, 

jeździ Peugeot Expert. Do fi rmy trafi ł 

w lutym, jako fabrycznie nowy, niski 

i krótki furgon. Pod jego maską zamon-

towano 2-litrowy silnik wysokoprężny 

o mocy 145 KM współpracujący z 6-biego-

wą przekładnią mechaniczną. 

Zgermanizowany Francuz

Prosto z fabryki Expert pojechał do nie-

mieckiej fi rmy Ch. Pikos specjalizującej 

się w pilotażu transportów ponadnorma-

tywnych oraz produkującej zabudowy do 

samochodów pilotujących. Nie było to jed-

nak kaprysem właściciela pojazdu, w myśl 

popularnej w Polsce zasady „dobre, bo nie-

mieckie”, lecz po prostu koniecznością. Prze-

znaczeniem samochodu była bowiem praca 

przy transportach przebiegających przede 

wszystkim przez terytorium Niemiec, gdzie 

przepisy dotyczące pojazdów pilotujących są 

wyjątkowo surowe. Samochód przygotowa-

ny według wymogów przyjętych w innym 

kraju nie jest w stanie ich spełnić, podczas 

gdy skonfi gurowany po niemiecku z powo-

dzeniem poprowadzi ładunek przez Polskę, 

Francję czy inne kraje naszego kontynentu. 

Specjaliści z Brandenburgii doposażyli Peu-

geota we wszystkie elementy konieczne do 

funkcjonowania jako Begleitfahrzeug der 

dritten Generation.

W Niemczech nie występuje jeden wzór 

auta pilotującego, lecz dwa, różniące się 

wyposażeniem oraz uprawnieniami. Pierw-

szym z nich jest BF-2 (Begleitfahrzeug der 

zweiten Generation, czyli pojazd pilotują-

cy drugiej generacji). Jest to podstawowe 

narzędzie do pilotażu, występujące przede 

wszystkim pod postacią niewielkich aut 

typu kombi, z CB radiem oraz lampami 

ostrzegawczymi na dachu. Jego uprawnie-

Gdzie jest pilot?
Dla kierowcy „gabarytu” dobry pilot jest niczym dodatkowa para oczu, 
umożliwiająca wybrnięcie z najtrudniejszej nawet sytuacji. 
Pilot nie mógłby jednak wykonywać swojej pracy bez odpowiedniego samochodu.

Na tablicy rozdzielczej w oczy rzuca się sterownik 
WVZ-Anlage oraz dodatkowego oświetlenia. 
Obok drążka zmiany biegów skryły się natomiast 
kolejne narzędzia pracy pilota: system nawigacji 
satelitarnej oraz radio CB.

Właściciel pojazdu zadbał 
o komfort w części sypialnej 
Peugeota. U nas jest to przejaw 
ekstrawagancji, w Niemczech 
nikogo to już raczej nie dziwi.

Na wyposażeniu pojazdu znajduje się 
„policyjny lizak” oraz pałka świetlna. 
Elementy te są niezbędne do kierowania 
ruchem pojazdów na wąskich drogach, 
w warunkach całkowitej ciemności.
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nia są jednak bardzo ograniczone – może 

służyć wyłącznie do pilotażu stosunkowo 

wąskich ładunków, głównie po drogach 

niższej kategorii. Pilotażem naprawdę du-

żych „gabarytów” zajmuje się natomiast 

Begleitfahrzeug der dritten Generation 

(w skrócie BF-3). Wymagany jest m.in., 

gdy szerokość ładunku przekracza na dro-

gach dwujezdniowych bez pasa awaryjnego 

4 lub 4,5 m, jeśli ów pas występuje. Bez 

BF-3 nie można się obejść także, jeśli trasa 

transportu przebiega przez odcinki remon-

towane. Do takich zadań konieczne jest jed-

nak odpowiednie wyposażenie, jak na przy-

kład dowolny rodzaj telefonu, odpowiedni 

układ powierzchni odblaskowych na tylnej 

ścianie auta, pomarańczowe lampy stro-

boskopowe oraz oczywiście radiotelefon 

CB. Najważniejszym, najbardziej charak-

terystycznym i jednocześnie najdroższym 

elementem wyposażenia pojazdu BF-3 jest 

jednak WVZ-Anlage.

Nieprzeciętna tablica

Ponad nazwą WVZ-Anlage kryje się skła-

dana tablica świetlna, umieszczona w tylnej 

części dachu pojazdu. Za jej pośrednic-

twem pilot może wydawać polecenia innym 

uczestnikom ruchu, takie jak na przykład za-

kaz wyprzedzania konwoju przez samocho-

dy ciężarowe. Na pozbawionych ograniczeń 

prędkości autobahnach służy ona ponadto 

do zdalnego ostrzegania innych użytkowni-

ków ruchu, że znajduje się przed nimi grupa 

pojazdów niemalże wolnobieżnych. 

Z użytkowaniem WVZ-Anlage wiążą się 

jednak liczne ograniczenia. Przede wszyst-

kim nie można używać jej w Polsce, gdzie 

piloci nie zostali uprawnieni do wydawania 

jakichkolwiek poleceń za pośrednictwem 

wyświetlanych znaków drogowych. Ogra-

niczenia występują także w Niemczech 

– tam do kierowania autem wyposażonym 

w WVZ-Anlage konieczne jest otrzymanie 

państwowego certyfi katu, poprzedzonego 

trudnym egzaminem ze znajomości prze-

pisów oraz języka niemieckiego. Ten ostatni 

jest o tyle istotny, że pilot musi być w stanie 

porozumieć się z funkcjonariuszami policji, 

a także zrozumieć przedłożone mu pozwo-

lenie na przejazd. Tablica musi ponadto 

mieć homologację, którą trzeba regularnie 

przedłużać. Przeszkodą niezwiązaną bezpo-

średnio z systemem prawnym jest natomiast 

cena profesjonalnej tablicy świetlnej, docho-

dząca nawet do 10 tys. euro. Rozmiary i waga 

WVZ-Anlage sprawiają ponadto, że do roli 

BF-3 przystosować można wyłącznie pełno-

wymiarowe samochody dostawcze.

Dom na kołach

Auta dostawcze są zresztą w tym przy-

padku popularne także z uwagi na wy-

starczająco długą przestrzeń ładunkową, 

umożliwiającą przekształcenie samocho-

du w dom na kołach. Większość pilotów 

spędza przecież w samochodzie pięć dni 

w tygodniu, dlatego też trzeba zapew-

nić im należyte warunki wypoczynku. 

W tym przypadku Peugeot z fi rmy Cardan 

Global Project nie jest żadnym wyjątkiem 

– wystarczy odsunąć jego boczne drzwi, aby 

zobaczyć niewielki „pokoik”, obity czerwoną 

skórą, z diodowym podświetleniem i przy-

jemną wykładziną na podłodze. Stoją tam 

również „domowe” sprzęty, takie jak łóżko 

o wymiarach 190×90 cm, praktyczny stolik 

oraz lodówka. Nie brakuje też ogrzewania 

postojowego oraz schładzacza powietrza. 

Ten ostatni jest szczególnie istotny z uwagi 

na to, że w transporcie ponadnormatywnym 

jeździ się przede wszystkim nocami, nato-

miast wypoczywa za dnia. Odpowiednio 

zabudowane wnętrze służy jednak nie tylko 

do wypoczynku, lecz jest także miejscem 

pracy. W przypadku pilotażu niezbędne jest 

bowiem odpowiednie przygotowanie do 

każdego wyjazdu, począwszy od dokładnego 

przestudiowania zezwolenia, na wyznacze-

niu optymalnych miejsc postoju skończyw-

szy. Dlatego też opisywany Expert znajduje 

się w ciągłym zasięgu bezprzewodowego 

internetu, a na pokładzie jest drukarka. 

Dzięki nim pilot może w każdej chwili otrzy-

mać i wydrukować nowe zezwolenie na 

przejazd.

Z tyłu samochodu udało się wygospoda-

rować również niewielki bagażnik. Podró-

żują w nim kolejne elementy obowiązko-

wego wyposażenia pojazdu BF-3: komplet 

przenośnych lamp stroboskopowych, ze-

staw pachołków oraz trzy znaki ostrzegaw-

cze na rozkładanych stelażach. Jest to też 

miejsce na osobiste rzeczy pilota, a także 

kilka nieobowiązkowych, lecz bardzo 

przydatnych narzędzi, takich jak szlifi erka 

kątowa. Dzięki niej prowadzący konwój 

może w każdej chwili ściąć znak drogowy, 

który stoi na drodze ponadnormatywnego 

transportu. Wszystko po to, aby ogromny 

ładunek trafi ł na czas do celu... ▐

Filip Bednarkiewicz
Fot. F. Bednarkiewicz, Cardan

Kamil Trubiłowicz, 
prezes zarządu Cardan Global Project

Jesteśmy w Polsce jedyną firmą logistyczno-spedycyjną dysponującą 
własnymi pojazdami BF-2 oraz BF-3. Kupiliśmy je przede wszystkim 
z myślą o wykorzystaniu przy transportach, które sami realizujemy. 
Uniezależniliśmy się w ten sposób od podwykonawców, co pomaga 
w walce o klientów, wymagających od organizatora transportu pełnej 
elastyczności. Utrzymywanie własnych samochodów pilotujących jest 
też po prostu wygodne – umożliwia szybki i wiarygodny przepływ infor-
macji z miejsca załadunku, rozładunku czy też z trasy, a także przynosi 

pewne oszczędności. Ponadto zyskujemy w ten sposób dodatkowych klientów, bo konku-
rencyjne firmy bardzo chętnie wynajmują naszych pilotów. 

Umieszczona na dachu belka świetlna nie należy
do obowiązkowego wyposażenia pojazdu BF-3.
Używa się jej wyłącznie w czasie pilotażu na 
polskich drogach, podczas gdy w Niemczech całą 
pracę wykonują dwa niewielkie stroboskopy.

Eleganckiej szafki nie zabrakło także w części 
bagażowej. Odpowiednie rozplanowanie 
przestrzeni jest jednak w tym przypadku 
bardzo ważne, z uwagi na mnogość eleme-
ntów wyposażenia i ograniczoną przestrzeń.

WVZ-Anlage najnowszej generacji jest 
wyposażone także w dzienny tryb działania. 
Na niemieckich autostradach wszystko 
dzieje się bardzo szybko niezależnie 
od warunków pogodowych i pory dnia.
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W 
 małym odstępie czasu trafi ły do na-

 szej redakcji Dokker i Citan. Oby-

 dwa auta w wersji furgon, a nawet 

z tym samym silnikiem: wysokoprężnym 

o pojemności 1,5 l i mocy 90 KM, zesta-

wionym z pięciobiegową skrzynią ręczną. 

Na tym podobieństwa się nie kończyły. 

W środku, zamiast pełnej przegrody między 

kabiną, a ładownią miały drucianą siatkę. Na 

wrażenia z jazdy nie miała zatem wpływu 

obecność lepiej tłumiącej dźwięki, blaszanej 

ściany w którymkolwiek z samochodów. 

Pogoda za każdym razem była podobna, 

z typowymi tej wiosny kaprysami i tempe-

raturą rzadko dochodzącą do 20°C. Większa 

część testu Dacii i Mercedesa przebiegała 

poza miastem. Citanem pokonaliśmy dłuższy 

dystans, co pozwoliło nie tyle lepiej poznać, 

a wyraźniej odczuć zalety i wady tego samo-

chodu. Być może był to dar losu, który w ten 

sposób przyznał fory zawodnikowi przegra-

nemu w ogólnoeuropejskim konkursie „Van 

of the Year”. Psychologia udowodniła, że le-

piej poznane jest często bardziej lubiane. 

Pasowanie

Należy zdawać sobie sprawę z powiązań, 

łączących Dokkera i Citana. Oba auta po-

wstały pod patronatem Renault. Korzystają 

ze wspólnych zespołów, czego przykładem 

jest choćby silnik. Citan jest bliźniakiem 

Renault Kangoo. Obydwa konkurują z Da-

cią i grają tymi samymi atutami. 

Dokker jest produkowany od 2012 roku 

w nowoczesnym zakładzie w Tangerze, 

w Maroku. Jest blisko spokrewniony z oso-

bowym Lodgy, pierwszym minivanem 

Dacii. Samochody te powstały, aby nasycić 

rynki oczekujące pełnowartościowych, ale 

niedrogich pojazdów. Podczas gdy Europa 

Zachodnia coraz więcej uwagi poświęca bez-

pieczeństwu, komfortowi i formie nadwozia 

aut dostawczych, w innych częściach świata 

czy nawet naszego kontynentu ludzie cieszą 

się, mogąc korzystać z samochodu, który 

dobrze wypełnia swoje podstawowe funkcje. 

Citan powstaje we francuskiej fabryce 

w Maubeuge, na tej samej linii montażo-

Ważenie zalet
W rywalizacji o tytuł „Van of the Year 2013” Dacia wyprzedziła Mercedesa. 
Jurorzy przyznali jej więcej punktów. Dlaczego? 

Mniej oficjalnie i więcej skrytek. Kabina Dacii jest funkcjonalna, choć prosta w formie. 
Poważniejszy Mercedes jest urządzony mniej praktycznie. 
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wej co Kangoo. Oferta furgonów jest po-

dzielona na trzy typy pojazdów, różniące 

się wielkością. Model określany w nomen-

klaturze Mercedesa jako „długi”, jest pod-

stawą, z której wywodzi się większy, tzw. 

„ekstra długi” oraz mniejszy „kompakt”. 

Nabywca, który działa w przewidywalnych 

warunkach, może dopasować auto ściśle 

do swoich potrzeb. 

Dokker Van jest jeden dla wszystkich. 

Producent oczywiście zaoszczędził, ale 

jednocześnie chyba właściwie przysto-

sował się do warunków, które panują 

na ważnych dla Dacii rynkach. Jedna 

wersja to mniej wariantów części za-

miennych i łatwiejsza ich dystrybucja. 

Prawdziwa ulga dla nabywców, którzy 

nie wszędzie mogą liczyć na gęstą sieć 

autoryzowanych serwisów i pomoc spe-

cjalistów. 

Ponadto Dokker jest uniwersalny. Ob-

jętość ładowni wynosząca 3,3 m3 plasuje 

go nieco powyżej „długiego” Citana. Za-

stosowanie składanej ścianki działowej 

pozwalającej dodać 0,6 m3, przybliża 

Dacię do Mercedesa „ekstra długiego”. 

Podobnie ładowność. Na Dokkera moż-

na wrzucić 715 kg. Na „długiego” Citana 

od 545 do 700 kg, przy czym za wariant 

o podwyższonej ładowności trzeba dopła-

cić 943 zł netto. Odmiana „ekstra długa” 

ma ładowność maksymalnie 735 kg i ła-

downię o objętości 3,8 m3. 

Można powiedzieć, że Citan zwabi świa-

domych warunków własnej pracy specjali-

stów, a Dacia jest dla tych, którzy nie lubią 

dzielić włosa na czworo i nie boją się nie-

typowych zadań. 

Tu szczyt, tam środek

90-konny diesel jest punktem kulmi-

nacyjnym oferty silników Dacii. Nosi ty-

powe dla jednostek Renault oznaczenie 

1,5 dCi 90. Nie ma mocniejszych źródeł 

napędu. W Mercedesie silnik ten występu-

je jako 109 CDI OM 607 i zajmuje pozycję 

w środku katalogu. Nad nim jest wariant 

111 CDI o mocy 110 KM. Wspólny dla 

Dokkera i Citana jest za to najsłabszy die-

sel 1,5 dCi 75, inaczej 108 CDI osiągają-

cy 75 KM. Wszystkie wymienione silniki 

wyposażone są w układ zasilania z szyną 

  Dacia Dokker  Mercedes-Benz
  Van 1,5 dCi 90 Citan 109 CDI długi
Dmc (kg) 1969 1950
Masa własna (kg) 1254 1408
Ładowność (kg) 715 542
Objętość ładowni (m3) 3,3/3,9* 3,1/3,5*
Długość ładowni (mm) 1901/3110* 1753/2520*
Maks. szer. ładowni/między nadkolami (mm) 1413/1170 1219/1218
Maks. wys. ładowni (mm) 1271 1251
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) 565 568
Wymiary drzwi w świetle: szer. × wys. (mm)
Tylnych 1189 × 1100 1219 × 1129
Bocznych 703 × 1046 636 × 1130
Rozstaw osi (mm) 2810 2697
Długość/szerokość/wysokość (mm) 4363/1751/1809 4321/1829/1805
Średnica zawracania (m) 11,1 11,2
Liczba miejsc 2 2
Silnik 1,5 dCi 90 109 CDI OM 607 DE15LA
Liczba cylindrów 4 4
Pojemność (cm3) 1461 1461
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) 90/66/3750 90/66/4000
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) 200/1750 200/1750÷3000
Typ skrzyni/liczba biegów ręczna/5 ręczna/5
Prędkość maksymalna** (km/h) 162 158
Czas rozpędzania 0÷100 km/h (s)** 13,6 13,3
Średnie zużycie paliwa** (l/100 km) 4,5 4,5***
Cena netto wersji standardowej (zł) 39 400 55 750
Wartość RV**** dla wersji furgon po 3 latach
i przy przebiegu 120 tys. km 45,2% 48,8%

*ze złożoną kratką   **według danych producenta   ***wariant BlueEFFICIENCY – 4,3 l/100 km   **** Źródło: Eurotax

Niesymetryczne, dwuskrzydłowe drzwi są wygodniejsze w Mercedesie. W Dacii klamkę węższego skrzydła 
umieszczono po wewnętrznej stronie. Co robić, gdy oprze się o nią ciężki ładunek? 
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common rail oraz turbosprężarkę. W ukła-

dzie wydechowym jest fi ltr cząstek stałych. 

Najmocniejszym silnikiem Citana jest 

benzynowy 1,2l, 114 KM, dostępny tylko 

w odmianie „długiej”. Dacia proponu-

je „benzynę” o większej pojemności, ale 

słabszą: 1,6 l, 82 KM. Wszystkie wersje 

silnikowe Dokkera mają pięciobiegowe 

skrzynie. Citan w najmocniejszym dieslu 

oraz w wariancie benzynowym proponu-

je ręczne „szóstki”. Wszystkie odmiany 

Mercedesa mogą mieć pakiet BlueEFFI-

CIENCY, który sprzyja obniżeniu zuży-

cia paliwa i emisji spalin. Zawiera układ 

start/stop, akumulator i alternator wypo-

sażone w systemem zarządzania energią 

oraz opony o zmniejszonym oporze to-

czenia. Pakiet kosztuje 1312 zł netto, ale 

wymaga domówienia dodatkowo wskaź-

nika temperatury zewnętrznej (123 zł) 

oraz elektrycznie regulowanych lusterek 

(697 zł) i elektrycznie podnoszonych 

szyb (też 697 zł). W sumie podnosi cenę 

o 2829 zł i pozwala zmniejszyć spalanie 

o około 0,2÷0,5 l/100 km. Zakładając 

optymistycznie regularne uzyskiwanie 

maksymalnych oszczędności, koszt pa-

kietu z obowiązkową „elektryką” zwraca 

się po przejechaniu ponad 100 tys. km. 

Zbiornik paliwa Citana ma 60 l. W Da-

cii jest 50-litrowy. Dokker ma bezpieczny, 

ale niezbyt wygodny korek wlewu paliwa 

zamykany kluczykiem. W Mercedesie jest 

praktyczny korek umocowany na plastiko-

wej lince. 

Wóz albo przewóz

Wnętrze Dacii zostało urządzone prak-

tycznie. Wokół kierowcy i pasażera nie 

brakuje dużych i mniejszych schowków. 

Jest również płaska półka nad przednią 

szybą. Podobnie jak w Citanie, zamy-

kany schowek przed pasażerem wyma-

ga dopłaty. Mercedes ma mniej skrytek 

i prezentuje ciężkawą estetykę, sugerującą 

solidność. Wnętrze Dacii jest wizualnie 

lżejsze, lepiej dopasowane do małego auta 

dostawczego. 

W obu samochodach składana kratka 

jest na liście opcji, a koniecznym dodat-

kiem do niej jest składane siedzenie pasaże-

ra. Komplet kosztuje w Mercedesie 1210 zł,

a w Dacii – 1220 zł netto. Siedzenie i kratka 

są proste w obsłudze. Główną zaletą tego 

rozwiązania jest możliwość przewożenia 

długich przedmiotów. Zbyt wysoki ładu-

nek ogranicza widoczność. 

Przedział towarowy Citana jest mniej-

szy, ale ma bardziej regularny kształt. Ła-

twiej wykorzystać przestrzeń, jaka jest do 

dyspozycji. Po zamówieniu drzwi przesu-

wanych z lewej strony (1230 zł) dostęp do 

ładowni możliwy jest z trzech stron. 

Plusy i minusy

 
Dacia Dokker

niska cena
żwawy silnik
pojemna ładownia

małe lusterka wsteczne
przeciętny poziom wykończenia
niewygodnie umieszczona klamka 
prawego skrzydła tylnych drzwi

Mercedes-Benz Citan

Adaptive ESP w standardzie
staranne wykończenie
stabilność na zakrętach

spora masa własna
wysoka cena wyposażenia 
opcjonalnego
mało schowków w kabinie

Dacia większa, Mercedes bardziej ustawny. Citan oferuje większy wybór opcji wykończenia ładowni. 
Zamiast plastikowej wykładziny na podłodze może być płyta z drewna, a na ścianach panele ze sklejki. 

Cometto X54DAP to pięcioosiowa naczepa 
semi z tzw. podwójnym rozciągiem pokładu 
ładunkowego. Pojazd ma 12,6 m długości, 
po maksymalnym rozciągnięciu – 25,4 m. 
Wszystkie osie (SAF) Cometto są skrętne, 
w tym cztery sterowane hydraulicznie. Rów-
nież hydraulicznie sterowana jest tzw. ła-
będzia szyja. W zawieszeniu zastosowa-
no poduszki pneumatyczne, natomiast na 
17,5-calowe felgi założone są niskoprofilowe 
opony w rozmiarze 205/65 marki Michelin. 
W efekcie zastosowania niskoprofilowego 
ogumienia wysokość pokładu ładunkowe-
go do jazdy wynosi tylko 85 cm. „Cometto 
X54DAP to naczepa do transportu skompli-
kowanych ładunków ponadgabarytowych, 
o znacznej długości, wysokości i dużym 
ciężarze. Idealnie nadaje się do przewozu 
dużych maszyn budowlanych i rolniczych, 
zbiorników, przęseł mostów czy pojazdów 
szynowych takich jak tramwaje” – zapewnia 
Michał Wiśniewski, dyrektor zarządzający 
Feber. Ładowność X54DAP wynosi 46 t przy 
prędkości 80 km/h, jednak po jej zreduko-
waniu do 60 km/h wzrasta do 51 t, a przy 
40 km/h osiąga maksymalną wartość 57,2 t.

Feber, jako generalny importer Cometto 
w Polsce zapewnia doradztwo przy wyborze 
pojazdu, doradztwo eksploatacyjne, serwis, 
a w razie potrzeby assistanse.

Cometto rozpoczęło produkcję pojazdów 
modułowych w 1965 roku. Obecnie dostar-
cza samobieżne platformy dla największych 
stoczni świata. Wahadłowce kosmiczne NASA 
były wożone właśnie pojazdami Cometto. ▐

Fot. Feber

Ponad 57 t 
ładowności

W maju Feber dostarczył 
drugą naczepę Cometto 
polskiemu klientowi. 
To jednocześnie pierwsza 
naczepa tele-semi tej marki 
sprzedana w naszym kraju.
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W Dacii można zamówić odsuwane 

drzwi po lewej, ale tylko przeszklone, 

w komplecie z takimi samymi z prawej 

(dopłata 1220 zł). Prawą, węższą część tyl-

nych drzwi otwiera się klamką, niefortun-

nie umieszczoną od wewnątrz. Przy pełnej 

ładowni trudno czasem do niej sięgnąć. 

W Citanie do odryglowania węższego 

skrzydła służy klamka na krawędzi, którą 

można odciągnąć po uchyleniu szerszego 

skrzydła drzwi. 

W każdym z aut przewidziano uchwyty 

do mocowania ładunku. Są rozmieszczone 

w typowych miejscach. Za 205 zł Mercedes 

dorzuca plastikową wykładzinę podłogi. 

Spełniająca tę samą funkcję gumowa wy-

kładzina kosztuje w Dacii 211 zł. 

Dużym plusem Citana jest sprzedawana 

za 1681 zł plastikowa klapa w dachu, która 

pozwala przewozić wewnątrz nadwozia np. 

drabinę. Rozwiązanie to, od lat stosowane 

przez Renault, jest proste i sprawdzone. 

Próg bezpieczeństwa

Mercedes ma w standardzie układ stabili-

zacji toru jazdy Adpative ESP, który uwzględ-

nia wielkość i położenie ładunku. Dacia sto-

suje prostszy wariant ESP i trzeba na niego 

wydać 984 zł ekstra. Do standardu w obu 

autach należy tylko poduszka powietrzna 

dla kierowcy. Poduszka dla pasażera kosztuje 

366 zł w Dokkerze i 656 zł w Citanie. Ponad-

to za 861 zł Mercedes oferuje poduszkę bocz-

ną dla kierowcy, a za 1251 dwie poduszki: 

dla kierowcy i pasażera obok. 

Czujnik cofania to 528 zł w Dacii i 1230 

w Mercedesie. Klimatyzacja manualna 

kosztuje odpowiednio 2073 oraz 3895 zł. 

Za dodatkowe 410 zł Mercedes proponuje 

kierownicę obszytą skórą, w Dacii niedo-

stępną. 

Choć podskórnie podobne, Dokker 

i Citan różnią się zachowaniem na drodze. 

Dacia jest żwawa, czasem nawet żywioło-

wa. Prowadzi się bardzo lekko, ma zresztą 

niższą masę własną niż Citan. Zawieszenie 

jest raczej miękkie. Mercedes jest sztyw-

niejszy, bardziej przewidywalny. Obydwa 

auta nadmiernie hałasują po przekrocze-

niu 100÷110 km/h. W Mercedesie dźwięk 

jest niższy, huczący, Dacia ciągnie sopra-

nem. W mieście każde z aut jest zwrotne. 

Większe lusterka Mercedesa zapewniają 

lepszą widoczność do tyłu, ale zasłaniają 

boki. W Dacii lepiej widać, co się dzieje 

przy wjeździe na skrzyżowanie, ale martwe 

pole nie objęte lusterkami jest większe, co 

dokucza np. przy zmianie pasa. 

Choć samochody są porównywalne 

pod względem funkcjonalnym, to z za-

dań stawianych małemu dostawczako-

wi Dacia wywiązuje się nieco lepiej. Ma 

więcej miejsca na ładunek, a w kabinie 

sporo praktycznych skrytek, choć nie jest 

ideałem. Nie bardzo wiadomo, co zrobić 

z telefonem komórkowym. Mercedes jest 

bardziej wszechstronnie rozwinięty. Klapa 

w dachu wydaje się sensowną opcją, choć 

na pewno nie dla każdego. Sztywniejsze

zawieszenie i Adaptive ESP pozwalają lepiej 

kontrolować zachowanie pojazdu na dro-

dze. Jakość, oceniana na podstawie wrażeń 

wzrokowych, dotykowych i słuchowych 

jest wyższa. „Uroda” obu samochodów 

jest równie dyskusyjna, chociaż blask trój-

ramiennej gwiazdy może przed oczyma 

niektórych nabywców ukryć mankamenty 

sylwetki Citana. Z pewnością rokuje uzy-

skanie lepszej ceny przy odsprzedaży niż 

skromny emblemat z napisem „Dacia”. 

Mercedes ceni się dość wysoko, choć nie 

odstaje od porównywalnych samochodów 

marek zachodnioeuropejskich. Różnica 

staje się bolesna, gdy chcemy zwiększyć 

standard wyposażenia. Dacia jest tania 

i są to dobrze wydane pieniądze. Na temat 

całkowitego kosztu utrzymania można co 

najwyżej snuć nieprecyzyjne dywagacje. 

Oba modele są nowe, rankingi niezawod-

ności jeszcze ich nie obejmują. Gdy mó-

wimy o „tu i teraz” Dacia może więcej za 

mniej. Może właśnie to stanęło u podstawy 

decyzji jurorów? ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K. Dziewicka

Podczas naszego testu Dacia przy średniej prędkości 55 km/h spaliła 5,6 l/100 km. Mercedes jadąc ze średnią 
prędkością 68 km/h, potrzebował 6,8 l/100 km. 

Tu kluczyk, tam linka. Na stacji 
benzynowej wygodniejsze jest rozwiązanie 
Mercedesa. 

Składana kratka ma analogiczną budowę w Dokkerze i Citanie, ale fotel składa się inaczej. 
W Dokerze odchyla się i można go całkowicie wyjąć, w Citanie przybliża się do podłogi.
Mercedes ma dodatkowo klapę w dachu, montowaną w opcji. 
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W ildtrak jest najbogat-

szą wersją Rangera. 

Wyżej nie ma nic. 

Podejmując decyzję, jak 

powinien wyglądać najlepszy 

pikap europejskiego Forda, 

styliści wybrali awangardę. 

Drugi co do luksusu Ran-

ger Limited ma tradycyjny, 

chromowany przód i odwo-

łuje się do klimatów „made 

in USA”. Wildtrak nie bawi się 

w kowboja. Jest aktualny na 

wskroś, co najlepiej widać po 

zastosowaniu białego lakieru, 

na którym całkiem nową ja-

kość zyskuje wlot powietrza 

z twardego, połyskliwego, 

czarnego tworzywa i poma-

rańczowe dodatki. Równa, 

górna linia łącząca refl ektory 

i wlot powietrza, wzmocniona 

poziomymi „brwiami” utwo-

rzonymi przez kierunkow-

skazy daje autu wyraz zde-

cydowania. Boki z napiętymi 

bicepsami nadkoli oraz sto-

sunkowo małe okna two-

rzą masywną sylwetkę pika-

pa, ucieleśniającą skuteczność 

w pokonywaniu przeszkód. 

to potrzebne. Do wprawiania 

pojazdu w stan gotowości do 

jazdy w terenie służy czytelnie 

opisane pokrętło przy lewar-

ku skrzyni biegów. Pozycja 2H 

to napęd na tył, następna 4H 

dołącza przód, a 4L załącza 

reduktor o przełożeniu tereno-

wym 2,48:1. Napęd przednich 

kół można włączać w trakcie 

jazdy, o ile nie przekroczymy 

120 km/h. Lecz uwaga! Ford nie 

ma centralnego mechanizmu 

różnicowego. W pozycjach 4H 

i 4L obie osie są połączone ze 

sobą „na sztywno”. Aby nie po-

wodować zbędnego obciążania 

układu przeniesienia napędu 

nie należy jeździć z włączonym 

napędem 4×4 po nawierzch-

niach o dobrej przyczepności. 

Nie ma to zresztą sensu. 

Zamiast zespołu blokad me-

chanizmów różnicowych, Ran-

ger ma elektroniczny system 

TCS. Dopasowuje on wielkość 

momentu obrotowego do przy-

czepności kół oraz wyhamowu-

Wgryźć sięWgryźć się
Ranger Wildtrak nadaje podróżowaniu 
turbodoładowanie – dosłownie i w przenośni. 
Dobrze jest mieć samochód w pełni sprawny 
na twardym i na miękkim. 

Ford Ranger Wildtrak

Dmc (kg) .......................................................................................3200
Masa własna (kg) .........................................................................2073
Ładowność (kg) ............................................................................1127
Długość ładowni (mm) .................................................................1560
Użyteczna szer. ładowni/między nadkolami (mm) ..............1544/1139
Użyteczna wysokość ładowni (mm) ...............................................511
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) ...............................835
Rozstaw osi (mm) ........................................................................3220
Długość/szerokość/wysokość (mm) ......................... 5359/1850/1815
Średnica zawracania (m) ..............................................................12,4
Liczba miejsc ......................................................................................5
Silnik ....................................................................... 3,2 Duratorq TDCi
Liczba cylindrów .................................................................................4
Pojemność (cm3) ..........................................................................3198
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) .............................. 200/147/3000
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) ........... 470/1500÷2750
Typ skrzyni/liczba biegów ......................................................ręczna/6
Czas rozpędzania 0÷100 km/h (s)*...............................................10,3
Prędkość maksymalna* (km/h) ......................................................175
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) .................................................9,5
Gwarancja ................................................. 2 lata bez limitu przebiegu
Przeglądy ...................................................co 30 tys. km lub co 2 lata
Cena brutto wersji podstawowej (zł) .......................................156 579
Wartość RV** po 3 latach i przy przebiegu 90 tys. km ............. 37,6%

* według danych producenta    ** Źródło: Eurotax

Ranger wpisuje się w zwrot 

stylistyczny, zapoczątkowany 

przez Amaroka. Odnajduje 

tożsamość nie w przeszłości, 

a w zrywaniu z nią. 

Zasoby nienaruszalne

Nowy styl nie wpłynął na 

ogólną koncepcję samochodu 

i zręby jego konstrukcji. Wspar-

ciem dla nadwozia nadal jest 

porządna rama, którą nawet 

wzmocniono. Na przedzie sprę-

ża się niezależne zawieszenie 

na podwójnych wahaczach po-

przecznych ze sprężynami śru-

bowymi. Z tyłu jest sztywna oś 

na resorach piórowych. Hamul-

ce typowe w tej klasie pojazdów: 

z przodu „tarcze”, z tyłu „bębny”. 

Podstawowe modele mają 

tylny napęd. Wildtrak, który 

występuje wyłącznie z podwój-

ną kabiną Double Cab ma na-

pęd 4×4, a dokładniej napęd na 

tył z dołączanym przodem. To 

rozwiązanie pozwala oszczęd-

niej jeździć na gładkim i wspo-

magać się wszystkimi kołami 

napędzanymi tylko wtedy, gdy 
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je te z nich, które się ślizgają. 

System GCL (Grade Control 

Logic) to ogranicznik prędko-

ści na zjeździe. Samochód ma 

również wyłącznik układu ESP. 

Ranger jest wysoko zawie-

szony. Wildtrak porusza się na 

osiemnastocalowych kołach 

z ogumieniem o rozmiarze 

265/60R18. Boki są chronione 

progami, które stanowią też 

wygodny stopień do wsiada-

nia. Prześwit wynosi 23,2 cm, 

a głębokość brodzenia to im-

ponujące 80 cm. W wariancie 

Double Cab kąt natarcia to 

27,7°, zejścia 25,9°, a rampo-

wy 24,4°. Ranger nie ustępuje 

Amarokowi, a głębokością 

brodzenia go przewyższa. Ford 

należy do aut dzielnych na bez-

drożach i kąśliwe uwagi o „bul-

warowych terenówkach” go nie 

dotyczą. 

Środek do celu

Wnętrze Rangera harmo-

nizuje z formą karoserii. Sty-

lizacja uwypukla bogactwo 

wskaźników i przycisków. Er-

gonomia nie budzi zastrzeżeń, 

choć rzadziej używane prze-

łączniki, np. do elektrycznej 

regulacji lusterek wstecznych 

czy ustawiania położenia re-

fl ektorów nie od razu wpadają 

w oko. Duży schowek przed 

pasażerem oraz zamykana pod-

łokietnikiem skrytka na konsoli 

środkowej są chłodzone. Bar-

dzo użyteczne jest korytko przy 

dźwigni zmiany biegów. Nie 

trzeba odrywać spojrzenia od 

drogi, aby tam coś położyć lub 

stamtąd zabrać. 

Do obsługi nawigacji służy 

srebrzysty, czterokierunkowy 

przycisk z okrągłym „OK” po 

środku oraz klawisze umiesz-

czone wzdłuż dolnej krawędzi 

ekranu. Zorientowanie się „co 

do czego” nie jest trudne, ale 

w zasięgu są prostsze rozwiązania. 

Jak na samochód terenowy, 

Ford Ranger jest wygodny. Jak 

na pikapa również. Na tylnej 

kanapie jest rekordowo dużo 

miejsca. Podróż z kompletem 

pasażerów jest całkiem wygod-

na również na długich trasach. 

W porównaniu z samochodem 

osobowym wyżej się siedzi, 

a hałas jest większy, ale wśród 

równych sobie pikap Forda 

wyróżnia się na plus. 

Wildtrak ma 5-cylindrowy 

silnik wysokoprężny o mocy 

200 KM i doskonałym mo-

mencie obrotowym docho-

dzącym do 470 Nm. Układ 

przeniesienia napędu z „krót-

kim” pierwszym i drugim 

biegiem pozwala wykorzy-

stywać osiągi diesla głównie 

do dźwigania ciężarów lub 

pokonywania bezdroży. Nie-

mniej szybka jazda asfaltem 

również daje dużo przyjemno-

ści. Ford chętnie się rozpędza, 

a silnik wchodzi na obroty 

z narastającym, basowym po-

mrukiem. Ni stąd, ni zowąd 

„budzik” pokazuje sto na go-

dzinę. Inni kierowcy mogą się 

zdziwić! Zawieszenie dobrze 

sobie radzi z szybko pokony-

wanymi zakrętami. Jest sztyw-

ne, co spodoba się kierowcom 

o zacięciu sportowym. Kom-

fort nieco cierpi, najbardziej na 

drobnych nierównościach, np. 

poprzecznych garbach. 

W długiej podróży dużą 

przyjemnością i ulgą jest ła-

twość, z jaką można wyprze-

dzać Fordem inne samochody. 

Nie zawsze konieczna jest re-

dukcja biegu. Nawet na „szóst-

ce”, przy około 100 km/h Ran-

ger umie „zebrać się w sobie” 

i sprawnie przyspieszyć, choć 

ostatnie przełożenie ma cha-

rakter nadbiegu. Biegiem bez-

pośrednim jest „piątka”. 

Twój wybór

Ford ma ponad 5 m długo-

ści i waży 2 tony bez ładunku 

i pasażerów. To „stabilizuje” 

zachowanie auta na drodze, 

wzmacnia poczucie bezpie-

czeństwa i mile łechce ego 

kierowcy, ale może kosztować. 

„Jazda bez trzymanki”, z peł-

nym wykorzystaniem osiągów 

silnika szybko opróżnia bak. 

Jednak jak większość dużych 

samochodów, Ranger potrafi  

znacznie ograniczyć apetyt, je-

śli jest prowadzony oszczędnie. 

Wystarczy zmieniać biegi nim 

wskazówka obrotomierza mi-

nie 1500 obr/min i utrzymywać 

silnik poniżej 2000 obr/min. 

W długiej trasie oznacza to jaz-

dę z prędkością nieznacznie 

przekraczającą 100 km/h. Na-

turalnie im wolniej, tym lepiej. 

Na „zegarach” pobłyskuje „pod-

powiadacz” właściwego biegu. 

Podczas testu liczącego ogółem 

1500 km, przebiegającego na 

dobrych drogach i w 15% ruchu 

miejskim udało nam się uzyskać 

średnie spalanie 7,9 l/100 km. 

Ranger Wildtrak należy 

obecnie do najciekawszych 

pikapów na polskim rynku. 

Mocny silnik i komfortowe 

wnętrze są uzupełnione ła-

downością przekraczającą 

1 tonę i możliwością holowa-

nia ponad 3-tonowej przycze-

py. Ford bardzo udanie łączy 

cechy samochodu terenowego 

oraz autostradowej fregaty, 

choć bez wątpienia nie jest 

autem osobowym, „klejącym 

się” do nawierzchni z cichym 

poszumem. Za to można na 

niego liczyć także tam, gdzie 

nitki betonu zanikają. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Niepozorne pokrętło włącza na-
pęd kół przednich oraz reduktor 
i zmienia Forda w nieustępliwe-

go badacza bezdroży. W eksplo-
racji pomogą terenowe opony, 

ale ich zakładanie ma sens, jeśli 
samochód będzie spędzał więk-

szość czasu poza asfaltem. 

Lustereczko, powiedz 
przecie, czy jest z tyłu jakieś 
dziecię? Kamera cofania 
wyświetla obraz 
na wewnętrznym lusterku, 
co jest bardzo dobrym po-
mysłem inżynierów. Poma-
gają również czujniki cofania. 

Wlew „Ford 
Easy Fuel” jest 
pozbawiony 
korka i wyklu-
cza możliwość 
zatankowania in-
nego paliwa niż 
olej napędowy. 

Skrzynia ładunkowa jest 
osłonięta wanienką z twardego 
tworzywa. Zamykana na klucz 
roleta zamienia ją 
w przepastny kufer, 
ale kosztuje 7380 zł. 

Wysokie progi. Podłoga Rangera 
jest wysoko, ale warto się wspiąć. 
Długa kabina Double Cab 
jest wygodna, a na tylnej kanapie 
jest dużo miejsca, więcej 
niż u rywali. 

Wnętrze pasuje do zde-
cydowanego, mocnego 
charakteru Forda. Wskaź-
ników i przycisków jest tyle, 
co w wieży kontrolnej, ale 
kierowca się nie pogubi. 

Hak holowniczy jest 
jedną z nielicznych 
opcji, za jakie 
w Rangerze Wildtrak 
trzeba dopłacić. 
Kosztuje 2706 zł brutto. 
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Typowy dzień załogi zajmującej się 

odbiorem odpadów rozpoczyna się 

wczesnym rankiem. Po otrzymaniu 

harmonogramu z wyznaczonymi miejsca-

mi obsługi, wyrusza w kilkudziesięcioki-

lometrową trasę. Jej ułożenie to nie lada 

wyzwanie, bo wielu mieszkańców nie ży-

czy sobie hałasu np. przed siódmą i trzeba 

do nich wracać w późniejszych godzinach. 

Konieczne jest też uwzględnienie narasta-

jących korków w porannym szczycie oraz 

utrudnionego dojazdu do posesji przez 

niewłaściwie zaparkowane samochody. 

Takie warunki pracy rodzą względem 

śmieciarki szczególne wymagania. Musi 

być dynamiczna i zwrotna, a jednocześnie 

przyjazna dla załogi i zapewniająca niskie 

koszty eksploatacji. Duże znaczenie ma 

też odpowiednia pojemność i ładowność 

pojazdu, bo przerywanie kursu w celu 

rozładunku odpadów generuje dodatkowe 

koszty związane choćby ze zużyciem pali-

wa i wydłuża czas obsługi danego terenu. 

Z drugiej strony nigdy nie wiadomo, co 

znajduje się w opróżnianych pojemnikach 

i lepiej mieć zapas ładowności.   

Solidne podstawy

Wysokie oczekiwania spełnia Scania 

P280 wyposażona w zabudowę Ekocel. 

Testowy egzemplarz miał 3-osiowe pod-

wozie typu Heavy Duty (wzmocnione) 

o rozstawie osi 3300 mm. Za tylną osią na-

pędową umieszczono wleczoną oś kierowa-

ną (6×2/4). W przypadku śmieciarki takie 

rozwiązanie jest szczególnie mile widziane. 

Po pierwsze, skutecznie „narzuca” tył samo-

chodu, dzięki czemu można nim wjechać 

w miejsca niedostępne dla ciężarówek 

2-osiowych, a w wielu sytuacjach ograni-

cza liczbę manewrów, jakie trzeba wykonać 

przy podjeździe pod altankę śmietnikową. 

Sterowana tylna oś pomaga też w przeci-

skaniu się między osobówkami – większość 

kierowców zapomina, że przejazd musi 

być drożny, zarówno dla śmieciarki, jak 

i służb ratowniczych. Na ciasnych osiedlach 

trzeba się więc wykazać olbrzymią zręcz-

nością i precyzją w kierowaniu pojazdem. 

To podwozie znakomicie sprawdza się też 

przy prywatnych posesjach, bo ich obsługa 

bez możliwości jak najbliższego dojazdu do 

opróżnianych pojemników jest bardzo trud-

na, zwłaszcza w okresie zimowym. Przy do-

mach z własną instalacją ogrzewania często 

można się spotkać z popiołem zalewanym 

wodą. Kosz z taką zawartością waży dobre 

kilkadziesiąt kilogramów, więc przeciągnię-

cie go po trawie czy śniegu, nawet na niewiel-

kim odcinku, jest bardzo kłopotliwe. W celu 

łatwego wydostania się np. z błota, pojazd 

wyposażono w blokadę tylnego mechani-

Slalomem 
przez miasto
Praca służb oczyszczania miasta jest niezwykle wyma-
gająca. Musi być właściwie zaplanowana i przebiegać 
bardzo sprawnie, dlatego znacznie łatwiej ją 
wykonywać, dysponując odpowiednim sprzętem. 

Scania P280 DB6×2/4HNA

Dmc (kg) ........................................................................ 26 000
Masa własna pojazdu (kg) ............................................. 14 600
Ładowność (kg) ............................................................. 11 400
Liczba miejsc .......................................................................... 3
Rozstaw osi (mm) ............................................................. 3300
Dł. × szer. × wys. pojazdu (mm) ...............8515 × 2550 × 3550
Średn. zawrac. między krawężnikami (m) ....................... 14,08
Silnik ......................................................................Scania DC9
Liczba cylindrów, układ .........................................................5R
Pojemność (cm3) ............................................................... 9290
Moc. maks. (KM/kW/obr/min) ............................. 280/206/1900
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ...................... 1400/1000÷1350
Skrzynia biegów....... 12-stopniowa ze sterowaniem Opticruise
Przełożenie przekładni głównej ......................................... 3,80
Przeglądy .............................................................co 30 tys. km
Gwarancja ...........................uzależniona od oczekiwań klienta:   
  ..................... najczęściej wybierana to 3-letnia (udział 70%), 
  .......2-letnia (udział 25%) i 3-letnia z kontraktem (udział 5%)
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zmu różnicowego, załączanego przyciskiem 

na tablicy rozdzielczej. Drugą ważną korzy-

ścią wynikającą z zastosowania trzeciej osi są 

zwiększone możliwości transportowe śmie-

ciarki. Taki pojazd ma dmc równą 26 000 kg,

co po odjęciu masy własnej 14  600 kg,

oznacza ładowność 11  400 kg. Kierowca 

może więc mieć pewność, że jego śmieciar-

ka nie będzie przeciążona, a tym samym nie 

zapłaci dotkliwej kary nałożonej przez ITD.

Na zapas

Źródłem napędu testowej Scanii był 

5-cylindrowy silnik rzędowy DC9 o po-

jemności 9290 cm3. Nowoczesna jednostka 

z bezpośrednim wtryskiem paliwa i turbo-

sprężarką o zmiennej geometrii zapewnia 

moc 280 KM i maksymalny moment ob-

rotowy 1400 Nm. Normę Euro 5 osiągnięto 

poprzez zastosowanie układu recyrkulacji 

spalin (EGR). W przekazywaniu napędu 

do przekładni głównej o przełożeniu 1:3,8 

pośredniczy 12-stopniowa skrzynia biegów 

GRS895 z półbiegami i dwoma biegami 

wstecznymi. Jej obsługę ułatwia automa-

tyczny system zmiany biegów Opticruise, 

sterowany ergonomiczną, wielofunkcyjną 

dźwigienką umieszczoną z prawej strony 

kolumny kierownicy. Skrzynia może praco-

wać w trybie automatycznym lub ręcznym 

z sekwencyjną zmianą biegów, ale odpo-

wiednie dopracowanie układu pozwala 

całkowicie zdać się na elektronikę. W ten 

sposób łatwo zyskać zarówno pod wzglę-

dem płynności zmiany biegów, jak też zu-

życia paliwa. System Opticruise doskonale 

rozpoznaje aktualne obciążenie pojazdu 

czy sposób przyspieszania i na tej podsta-

wie ustala momenty zmiany przełożeń. Dla 

zapewnienia jak najlepszej kontroli, kierow-

ca może ręcznie zredukować lub podwyż-

szyć bieg nawet w trybie automatycznym, 

a skrzynia nie przełączy się w tryb ręczny, 

pozwalając na dalszą, komfortową jazdę.

Osiągi zastosowanego silnika są w zu-

pełności wystarczające. Pojazd łatwo 

nabiera prędkości bez względu na ob-

ciążenia, umożliwiając sprawny przejazd 

między kolejnymi miejscami zbiórki od-

padów. Nawet przy dynamicznej jeździe, 

paliwo z 300-litrowego zbiornika ubywa 

dość powoli, zapewniając niskie koszty 

eksploatacji. W przypadku śmieciarki ma 

to bardzo duże znaczenie, bo ze względu 

na charakter pracy, taki pojazd co chwi-

la musi się zatrzymywać i manewrować 

z niewielkimi prędkościami.

Stabilnie

Dla komfortu i bezpieczeństwa jazdy 

w przednim zawieszeniu zastosowano reso-

ry paraboliczne, z tyłu miechy pneumatycz-

ne. Nośność przedniej osi wynosi 8000 kg,

tylnych 12  700 i 8300 kg. Odpowiednio 

skonfi gurowany układ zapewnia bardzo 

dobre prowadzenie pojazdu na nierównych 

drogach (nawet z głębokimi koleinami) i za-

pobiega nadmiernym przechyłom wysokie-

go nadwozia przy szybciej pokonywanych 

zakrętach. Jadąc osiedlowymi uliczkami, 

nie sposób ustrzec się przed progami zwal-

niającymi, ale Scania gładko pokonuje takie 

przeszkody i nie zmusza kierowcy niemal 

do całkowitego zatrzymania samochodu.

Pojazd zatrzymują hamulce tarczowe 

przy wszystkich kołach, wspomagane przez 

hamulec wydechowy uruchamiany ręcznie 

bądź automatycznie. Jest on bardzo sku-

teczny, dzięki czemu może być często wy-

korzystywany, ograniczając konieczność 

używania hamulców zasadniczych jedynie 

przy potrzebie całkowitego zatrzymania 

śmieciarki. Na pagórkowatych terenach 

przydaje się system Hill Hold, zapobiega-

jący staczaniu pojazdu podczas przekłada-

nia nogi z pedału hamulca na „gaz”.

Na miarę potrzeb

Testowy pojazd wyposażono w kabi-

nę dzienną CP16. Jest ona przeznaczona 

do zadań, gdzie kierowca lub cała załoga 

muszą często wychodzić z pojazdu. Łatwy 
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Zbiórka

Na podwoziu Scanii zamontowano no-

woczesną zabudowę do zbierania i wywo-

zu odpadów stałych Ekocel z serii Medium 

XL. Jej zasadniczą część stanowi sztywna, 

spawana skrzynia ładunkowa, wykonana 

ze stali o podwyższonej wytrzymałości. 

Z tyłu została zamocowana do podwozia 

na stałe w kozłach łożyskowych, z przodu 

połączona elastycznie. Wyładunek zgro-

madzonych odpadów odbywa się poprzez 

płytę wypychającą napędzaną siłownikiem 

teleskopowym dwustronnego działania. 

Dla zapewnienia jak największej nie-

zawodności, mechanizm wyposażono 

w specjalne prowadnice oraz klocki ślizgo-

we zmniejszające tarcie. Podczas załadun-

ku płyta wypychająca pełni funkcję prze-

grody oporowej, ułatwiając zagęszczanie 

odpadów. Tylną część zabudowy tworzy 

odchylany do góry odwłok z mechani-

zmem załadunkowym i zgarniającym. 

Urządzenie zasypowe SK200 jest przy-

stosowane do obsługi m.in. pojemników 

okrągłych 90/110 litrów, MGB 120/240 

litrów, MGB 660/770 litrów z pokry-

wą płaską z tworzywa sztucznego, MGB 

770/1100 litrów z pokrywą przesuwaną ze 

stali, MGB 1100 litrów z pokrywą przesu-

waną z tworzywa sztucznego.

Obsługa śmieciarki jest bardzo pro-

sta. Zasyp może być wykonywany, stojąc 

z lewej lub prawej strony pojazdu. Pod-

noszenie odwłoka oraz sterowanie płytą 

wypychającą standardowo odbywa się za 

pomocą terminala zamontowanego w ka-

binie. Opuszczanie odwłoka jest możliwe 

z zewnątrz pojazdu, ale zgodnie z normą 

EN 1501-1 wymaga oburęcznej obsługi.

Testowa śmieciarka to przemyślana 

konstrukcja, uwzględniająca potrzeby róż-

nych przedsiębiorstw wyspecjalizowanych 

w zbiórce odpadów. Zapewnia duże możli-

wości transportowe, a do tego jest bardzo 

zwrotna i ekonomiczna. Zautomatyzowa-

na skrzynia biegów znacząco odciąża kie-

rowcę, umożliwiając lepszą koncentrację 

nad sprawnym i precyzyjnym dojazdem 

pod obsługiwane posesje. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Przy realizacji testu śmieciarki na podwoziu 
Scania P280 skorzystaliśmy 

z pomocy warszawskiego oddziału SITA Polska.

dostęp do wnętrza zapewniają dwa, szero-

kie stopnie wejściowe w postaci antypośli-

zgowej kratki i nisko umieszczone poręcze. 

Zastosowana kabina jest bardzo uniwer-

salna, bo po stronie pasażera umieszczono 

podwójny fotel. Dzięki temu pojazd może 

być wykorzystywany zarówno przez załogi 

2-, jak i 3-osobowe. Oba miejsca są pełno-

wymiarowe, ze zintegrowanymi zagłówka-

mi. Zostały wykończone winylem, dzięki 

czemu są odporne na zabrudzenia, a w ra-

zie konieczności łatwo je umyć. Cały fotel 

umieszczono nieco wyżej, bo środkowe sie-

dzisko częściowo zachodzi na tunel silnika, 

ale na podłodze zastosowano dodatkowy 

podest, a w tunelu zagłębienie na stopę, 

więc nawet dłuższe przejazdy nie stwarzają 

problemów. Za oparciami jest dość miejsca, 

by zmieścić nie tylko gaśnicę, podnośnik 

czy zestaw niezbędnych narzędzi, ale rów-

nież rzeczy osobiste załogi. U góry zamon-

towano kilka solidnych haczyków, pozwa-

lających na powieszenie ubrań roboczych. 

Warta podkreślenia jest również znakomita 

widoczność z wnętrza pojazdu. Duże, nisko 

osadzone szyby, w połączeniu z odpowied-

nio umieszczonymi, sferycznymi lusterka-

mi ułatwiają precyzyjne manewrowanie.

Zastosowane urządzenie zasypowe SK200 pozwala 
na załadunek typowych pojemników, choć dzięki niskiej 
krawędzi zasypu możliwa jest wygodna zbiórka odpadów 
gromadzonych luzem, w tym wielkogabarytowych.

Winylowe pokrycie foteli jest odporne na zabru-
dzenia, a w razie potrzeby łatwo można je umyć. 
Skrajne miejsce wyposażono w 3-punktowy pas 
bezpieczeństwa, środkowe w biodrowy.

Szeroko otwierane drzwi 
razem z dużymi stopniami 
ułatwiają częste wchodzenie 
i wychodzenia z kabiny. 

Dodatkowy podest przed 
podwójnym fotelem 
dla pasażerów zapewnia 
odpowiednie podparcie 
nóg, a dzięki temu lepszy 
komfort jazdy.

Wgłębienie w prawej części 
tablicy rozdzielczej to bardzo prak-
tyczne i wygodne miejsce 
do przechowywania drobnych 
przedmiotów załogi i kluczy 
do otwierania altanek śmietnikowych.

Sprawdzona, przemyślana tablica rozdzielcza nie pozostawia nic 
do życzenia. Ma zaokrąglony kształt, zapewniając łatwy dostęp 
do wszystkich pokręteł i przełączników. Centralne miejsce głównego 
zestawu wskaźników zajmuje 3,8-calowy, monochromatyczny 
ekran komputera podkładowego, umożliwiający łatwą kontrolę 
najważniejszych parametrów pracy pojazdu.
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Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest 

fi rma Sligro, holenderska sieć hurtowni 

spożywczych, korzystająca z usług trans-

portowych dwóch wyspecjalizowanych 

podwykonawców: Peter Appel Transport 

z Middenmeer oraz 2W Logistiek z Kapel-

le. Oba przedsiębiorstwa od lat obsługują 

Sligro, dysponując fl otą wszelkiego rodza-

ju pojazdów, od niewielkich samochodów 

ciężarowych z zabudowami chłodniczymi, 

aż po ciągniki siodłowe z naczepami różnej 

wielkości. 

Pod koniec minionego dziesięciolecia 

pojawiła się jednak konieczność wzboga-

cenia tej fl oty o jeszcze jeden typ pojazdów 

– ciężarówki z napędem 4×4. Sieć hurtow-

ni wpadła bowiem na pomysł, aby w pełni 

zorganizowane zaopatrzenie zaoferować 

także punktom gastronomicznym działa-

jącym na zelandzkich plażach, z dala od 

utartych dróg. 

Podjęte wyzwanie

Dostarczenia odpowiednio wyposażo-

nych pojazdów jako pierwsze podjęło się 

przedsiębiorstwo 2W Logistiek. Trans-

portowcy z Kapelle stopniowo zaczęli 

wprowadzać do eksploatacji kolejne te-

renowe ciężarówki. Pod koniec zeszłego 

roku dysponowano fl otą pięciu tego typu 

pojazdów: czterema Mercedesami Axor 

oraz jednym MAN-em TGM. Jednak licz-

ba Holendrów korzystających z nadmor-

skiego zaplecza gastronomicznego cały 

czas rośnie, podobnie jak odsetek restau-

racji funkcjonujących na plażach przez 

okrągły rok. Dlatego też na początku tego 

roku stało się jasne, że pięć ciężarówek to 

za mało. 

Tym razem samochód dostarczyła fi rma 

Peter Appel Transport.

Plażowanie
Piaszczyste plaże Zelandii, jednej z nadmorskich holenderskich prowincji, 
regularnie przemierza flota terenowych samochodów ciężarowych. Nie są to jednak 
maszyny trenujące przed startem w rajdzie Dakar, lecz pojazdy dowożące zaopatrzenie 
do funkcjonujących na plażach barów i restauracji.

Na zelandzkich plażach nie brakuje miejsc, gdzie napęd na cztery koła jest koniecznością. Dla potężnego Keraxa nawet 
najtrudniejszy teren nie jest jednak żadną przeszkodą.
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Dobre przygotowanie

Pod koniec maja Peter Appel Transport 

odebrała fabrycznie nowego Renault Ke-

raxa. Pojazd skonfi gurowano jako dwu-

osiowe, czteronapędowe podwozie o dmc 

19 t. Pod dzienną kabiną zamontowano 

najsłabszą jednostkę napędową DXi11 

o mocy 380 KM, spełniającą normę emi-

sji EEV, natomiast do przekazania napędu 

wybrano 16-biegową przekładnię mecha-

niczną z ułatwiającym zmianę przełożeń 

systemem Servoshift . 

Przy konfi gurowaniu pojazdu nie obe-

szło się także bez elementów typowych 

tylko dla ciężarówek pracujących w tere-

nie. Samochód wyposażono w terenowe 

opony o rozmiarze 395/85 R20 z system 

upuszczania lub dopompowywania po-

wietrza oraz połączonym z nim układem 

monitorowania ciśnienia Tyre Pressure 

Management System. Z tyłu trzeba było 

natomiast zamontować składany zderzak, 

który ograniczył wypływ stosunkowo dłu-

giej zabudowy na możliwości terenowe 

ciężarówki. Zabudowa chłodnicza mieści 

aż 24 kontenery na kółkach, co w przy-

padku pojazdu o rozstawie osi poniżej 4 m 

zaowocowało dużym tylnym zwisem. Tak 

duża zabudowa była jednak jednym z pod-

stawowych wymagań postawionych Peter 

Appel Transport przez Sligro. 

Aby spełnić kolejne wytyczne, dotyczące 

między innymi odpowiednich warunków 

przewozu żywności, wykonanie zabudowy 

zlecono fi rmie Heiwo. Głównym elemen-

tem chłodni stał się raczej niewielki agre-

gat chłodniczy Carrier Supra 850, spełnia-

jący rygorystyczne normy emisji hałasu 

PIEK. Małego agregatu nie pozostawiono 

jednak bez wsparcia – w utrzymaniu od-

powiedniej temperatury pomagają mu 

6-centymetrowe ściany z dodatkową izola-

cją. Sama temperatura może być natomiast 

różna w poszczególnych częściach zabu-

dowy, dzięki izolującym ściankom dzia-

łowym. Wszystko po to, aby umożliwić 

dostarczenie różnego rodzaju produktów 

przy okazji jednego transportu, oszczędza-

jąc w ten sposób czas i pieniądze.

Producent zabudowy pomyślał jednak 

nie tylko o odpowiednich warunkach 

dla przewożonego towaru, lecz także 

o ułatwieniu rozładunku w trudnych, 

plażowych warunkach. Zabudowę za-

mknęła więc winda z wyjątkowo długim 

podestem, umożliwiająca stworzenie 

pomostu między ciężarówką a restau-

racją niezależnie od ukształtowania 

terenu. W bocznej ścianie zabudowy 

wbudowano natomiast drzwi z rozkłada-

nymi schodami. Okazały się konieczne 

z uwagi na położenie zabudowy o około 

20 cm wyżej niż w przypadku ciężarówek 

szosowych. Odpowiedzią na wyjątkowe 

warunki pracy pojazdu jest także pełen 

zestaw kamer ułatwiających manewro-

wanie oraz rozbudowane oświetlenie ro-

bocze wokół zabudowy. Na plaży próżno 

szukać przecież ulicznych latarni, które 

umożliwiłyby pracę po zmroku.

Możliwość podziału zabudowy pod 
względem temperatury była w tym 
przypadku jednym z priorytetów. 
Plażowa dystrybucja jest bowiem 
stosunkowo drogim przedsięwzięciem 
i ważne jest, aby dowieźć danej 
restauracji wszystkie potrzebne 
produkty za jednym razem.

2W Logistiek postawiło na nieco mniejsze 
ciężarówki ze znacznie słabszymi 
silnikami. Przykładem może być 
ten MAN TGM 18.290, który współpracuje 
na co dzień z czterema Mercedesami 
Axorami 1829.

Firmowe barwy Peter Appel Transport 
to czerwony i beżowy. Keraxa 
dostarczono jednak w zielono-białym 
malowaniu Sligro, a o właścicielu pojazdu 
przypomina jedynie niewielki napis na 
bocznych drzwiach kabiny.

Na dwie zmiany

Odpowiednia konfi guracja i przemyślana 

zabudowa uczyniły z zielonego Keraxa do-

skonałe auto do plażowej dystrybucji, bez 

problemów przedzierające się przez piasz-

czysty teren. Peter Appel Transport wybra-

ło właśnie tę markę za względu na opinię 

– doskonałej maszyny do jazdy w terenie. 

Na tle Axorów oraz MAN-a TGM, które 

użytkuje konkurencja, jest to jednak wybór 

nieco kontrowersyjny. Kerax jest przecież 

o klasę cięższy, o bardziej bezkompromiso-

wym charakterze. Pojawia się więc pytanie, 

czy tego typu konstrukcja nie jest w tym 

przypadku przesadą. „Świadomie wybra-

liśmy Keraxa, z uwagi na wysoki moment 

obrotowy generowany przez jego silnik. To 

pozwoli pokonać piaszczysty teren bez nad-

wyrężania układu napędowego. Ponadto 

w przeciwieństwie do mniejszych pojazdów 

naszej konkurencji, Kerax jest dostępny 

z 16-biegową skrzynią biegów, która po-

zwoli utrzymać niższe obroty i ograniczyć 

spalanie w czasie przejazdów autostrada-

mi” – mówi Marcel Pater, zarządca parku 

maszyn w Peter Appel Transport. Trzeba 

bowiem zaznaczyć, że troska o niskie zuży-

cie paliwa także na utwardzonych drogach 

jest w tym przypadku w pełni uzasadniona. 

Opisywana ciężarówka nie będzie bowiem 

użytkowana tylko na plażach, lecz także 

na autostradach i trasach szybkiego ruchu. 

Wszystko dlatego, że samochody dystry-

bucyjne mogą wjeżdżać na plażę tylko 

w określonych godzinach: od 18 wieczorem 

do 10 rano. Uznano więc, że poza sezonem 

oraz w okresie zakazu wjazdu na plażę Kerax 

opuści swój piaszczysty żywioł i posłuży do 

zaopatrywania innych klientów Sligro. ▐

Filip Bednarkiewicz
Fot. Peter Appel Transport, 

Thieu van Dorst Bedrijfswagens
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Międzynarodowe Targi Transportu Zbioro-
wego to największa tego typu impreza w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej. Po raz czwarty 
w ramach targów odbędzie się Salon Wypo-
sażenia Stacji Kontroli Pojazdów Moto-Tech. 
To specjalistyczna wystawa dla podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą w za-
kresie stacji diagnostycznych.

W drogę! 
Na Transexpo
Targi Kielce już po raz 
jedenasty zapraszają 
na Międzynarodowe Targi 
Transportu Zbiorowego. 
Już wiadomo kogo w tym roku 
na pewno nie zabraknie.

Na liście wystawców znalazło się już kilka-
dziesiąt firm – liderów rynku transportu zbioro-
wego. Wśród nich są m.in. Automet, Autosan, 
Busimport, CMS Transport, Drabpol, El-Cab, 
Fuchs Oil, Groeneveld, Happich Poland, Kielc 
Polska, Moto-Bus, Pixel, R&G, Sims, Solaris 
Bus & Coach, Ster, Voith Turbo oraz Weba-
sto. Jak co roku czołowe firmy pokażą pojaz-
dy nowej generacji gwarantujące najwyższy 
standard, komfort jazdy, ale przede wszystkim 
bezpieczeństwo pasażerów. W halach Tar-
gów Kielce zobaczyć będzie można pojazdy, 
wyposażenie i infrastrukturę związaną z prze-
wozem pasażerów. 

Targi bogate będą także w wydarzenia to-
warzyszące. Jak co roku dzień przed otwar-
ciem targów Izba Gospodarcza Komunikacji 
Miejskiej zorganizuje specjalistyczną konfe-
rencję. Odbędą się również ogólnopolskie za-
wody kierowców autobusów.

Zapraszamy od 17 do 19 września 
do Targów Kielce.

Więcej szczegółów na www.targikielce.pl

Fot. TK

T argi tworzone są z myślą o wystawcach 

i odpowiadają przede wszystkim na ich 

potrzeby. W kolejnej, jubileuszowej edycji 

Autostrady i Maszbudu, w 2014 roku pojawią się 

zmiany. 

Organizatorzy, po ostatnich targach dro-

gowych, postanowili wyjść naprzeciw swoim 

klientom. „Podjęliśmy decyzję o obniżeniu cen 

za powierzchnię wystawienniczą – twierdzi Da-

riusz Michalak, dyrektor wydziału Targów. – To 

daje bowiem fi rmom możliwość udźwignięcia 

wydatków na targi w trudnej dla przedsiębiorstw 

sytuacji rynkowej. Opracowaliśmy nowy system 

rabatów i promocji, co może przyczynić się do 

ożywienia w zakresie promocji i marketingu tar-

gowego, a jednocześnie do ożywienia w branży. 

W taki sposób postanowiliśmy wesprzeć naszych 

dotychczasowych i potencjalnych klientów.”

Organizatorzy, odpowiadając na kondy-

cję branży,  rozważają także coraz poważniej 

skrócenie czasu trwania targów. „Trzy, zamiast 

czterech targowych dni pozwoli nie tylko na 

zintensyfi kowanie prowadzonych na wysta-

wie rozmów i działań, ale w dużej mierze 

obniży koszty uczestnictwa w targach, co 

w obecnej sytuacji na rynku dla gross fi rm jest 

kluczową kwestią” – uważa dyrektor Dariusz 

Michalak.

Organizatorzy Maszbudu i instytucje wspie-

rające targi planują rozszerzenie oferty wydarzeń 

okołotargowych – będzie więcej konferencji 

i warsztatów dla chociażby operatorów koparek 

oraz pokazy dla potencjalnych klientów. Show 

Aft er Fair to propozycja dla fi rm, które za sym-

boliczną „złotówkę” będą chciały stworzyć na ze-

wnętrznych terenach wystawowych (poligonie) 

gigantyczne, dynamiczne show.

„Do tej pory wielokrotnie wykorzystywaliśmy 

nasz poligon do podobnych pokazów – wyjaśnia 

dyrektor Michalak. – Warto wspomnieć, że Targi 

Kielce to jedyny w kraju ośrodek targowy, który 

dysponuje takim terenem. To miejsce świetnie 

sprawdza się zarówno w pokazach dla polskiej 

armii, jak podczas niemniej widowiskowego 

baletu koparek. Dlatego ten atut postanowiliśmy 

wykorzystać, bardziej intensywnie trafi ając do 

szerokiej publiczności”.

„Pracujemy także nad promocją – zapewnia 

Agnieszka Wicha-Dauksza, dyrektor wydziału PR 

i Marketingu w Targach Kielce. – Musimy bowiem 

pozyskać kolejne nowe grupy odbiorców dla ofert 

wystawców Maszbudu i Autostrady, poszerzamy 

więc zakres naszych działań o kolejne branże”. 

Wiele zmian czeka na uczestników kolejnej 

edycji święta drogownictwa w Kielcach, w tym 

udogodnienia związane z modernizacją i rozbu-

dową targowej infrastruktury. Do użytku odda-

no już parking wielopoziomowy na pół tysiąca 

pojazdów, przygotowano miejsca parkingowe 

przed halami w miejscu dawnego biurowca. 

Funkcjonować będzie także nowoczesne Cen-

trum Kongresowe i nowy terminal wejściowy 

od strony zachodniej, umożliwiający płynną 

rejestrację, pozwalający jednocześnie na do-

starczanie szczegółowych danych dotyczących 

odwiedzających wystawę. Nie bez znaczenia jest 

także to, że do Targów Kielce można wygodnie 

dojechać, co umożliwia sieć nowych dróg wokół 

terenów targowych. Atutem jest także bezkoli-

zyjny zjazd z trasy Warszawa – Kraków na par-

king wielopoziomowy.

To tylko przedsmak zmian, jakie czekają na 

wystawców podczas kolejnej edycji wystawy. ▐

Fot. TK

Autostrada na zakręcie
Niższe ceny za stoisko, zmieniona formuła, trzy zamiast 
czterech targowych dni i Show After Fair za symboliczną 
„złotówkę” to niektóre ze zmian, jakie zapowiadają Targi 
Kielce, organizator największej w Polsce wystawy branży 
budownictwa drogowego Autostrada Polska. 
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AGRO SHOW to znacząca impreza 

o rozpoznawalnej marce, o czym świad-

czy coraz większa liczba uczestników 

i zwiedzających. Wszystkie liczące się fi rmy 

z branży, corocznie uczestniczą w wystawie, 

by spotkać się z rolnikami, zaprezentować 

najnowszą ofertę, wymienić doświadcze-

nia. Rolnicy doceniają wysiłek wystawców 

i licznie przybywają na AGRO SHOW. Ze-

szłoroczna edycja wystawy pod tym wzglę-

dem była rekordowa. Odwiedziło ją blisko 

140 tysięcy osób, na 145 tysiącach metrów 

kwadratowych zaprezentowało się 740 wy-

stawców, w tym 90 z zagranicy, z takich 

krajów jak: Francja Niemcy, Litwa, Irlandia, 

Austria, Czechy, Słowenia, Dania, Wło-

chy, Anglia, Ukraina, Holandia, Kanada, 

Korea Południowa. W tym roku wystawa 

zapowiada się jeszcze ciekawiej. Do grona 

wystawców dołączą bowiem kolejne fi rmy 

z kraju i zagranicy, które po raz pierwszy 

będą uczestnikami AGRO SHOW. 

Wystawa w Bednarach to również poka-

zy maszyn w pracy na specjalnie przygoto-

wanych do tego celu poletkach oraz ringu 

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych zaprasza na 15. edycję 
Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW 2013. Jubileuszowa edycja odbędzie się 
w dniach 20-23 września 2013 r. w Bednarach w gminie Pobiedziska.
AGRO SHOW jest obecnie największą plenerową wystawą rolniczą w Europie. Tegoroczna jubileuszowa 
edycja odbędzie się pod hasłem: „Dla Rolnika. Dla Natury”. Patronat nad wystawą objął Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Stanisław Kalemba.

opryskiwaczy i nowości. Podczas pokazów 

producenci prezentują najnowsze rozwią-

zania techniczne. Co roku cieszą się one 

olbrzymią popularnością.

Uczestnicy AGRO SHOW będą mieli 

okazję wzięcia udziału  w bogatym pro-

gramie seminariów, a dla rolników to do-

skonała okazja, by zaczerpnąć informacji 

w specjalnie przygotowanych punktach 

doradczych.

Podczas tegorocznej wystawy zostanie 

podsumowany XI Ogólnokrajowy Kon-

kurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 

pod Honorowym Patronatem Prezyden-

ta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 

Komorowskiego. Państwowa Inspekcja 

Pracy promować będzie akcję: „Szanuj 

życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie 

rolnym.” Partnerem tej akcji jest Polska 

Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rol-

niczych.

AGRO SHOW to również okazja by 

podsumować konkursy organizowane 

przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i 

Urządzeń Rolniczych – organizatora wy-

stawy. Tak jak przed rokiem, i podczas 

tegorocznej imprezy odbędzie się fi nał 

drugiej edycji konkursu Mechanik na Me-

dal. Emocji na pewno nie zabraknie, tym 

bardziej, że na zwycięzcę czeka nagroda 

pieniężna w wysokości 5000 zł. Na wysta-

wie podsumowany zostanie także konkurs 

Serwis na Medal – to już trzecia edycja 

tego konkursu. I wreszcie po raz pierwszy 

zostanie przeprowadzony fi nał konkur-

su Młody Mechanik na Medal. Dziesię-

ciu najlepszych uczestników zmierzy się 

w rywalizacji fi nałowej – będą oni walczyć 

o stypendia oraz nagrody pieniężne dla 

swoich szkół.

Organizator zapewnia wszystkim zwie-

dzającym wstęp wolny na wystawę oraz 

bezpłatne parkingi, a także dofi nanso-

wanie przyjazdów grupowych (więcej na 

www.agroshow.pl). Podczas wystawy dys-

trybuowany będzie darmowy katalog z ak-

tualną ofertą wystawców.  

Wystawa dla zwiedzających będzie 

otwarta od piątku do niedzieli w godzi-

nach 9-17, w poniedziałek w godz. 9-13.
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