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WIELOSEZONOWE ZIMOWE
**

**  Opona KMAX D spełnia wymogi ogumienia zimowego –  
oznaczenie 3PMSF

 My dostarczamy przebiegi. 
 Ty wszystko inne. 

Nareszcie istnieją opony zapewniające większe przebiegi, bez kompromi-

sów dla pozostałych parametrów. Nowe opony KMAX wykorzystują technolo-

gię cechującą się Żebrami IntelliMax i Bieżnikiem IntelliMax dla wydłużenia prze-

biegów. Zapytaj Twoich partnerów Goodyear o opony, które dają Ci wszystko co 

potrzebujesz w profesjonalnym transporcie. Dowiedz się więcej na www.goodyear.eu.

Nowa linia opon ciężarowych KMAX zapewnia nawet do 35% 
większe przebiegi w porównaniu do poprzednich modeli 
i odpowiada wymogom opon wielosezonowych i zimowych*.

*  W porównaniu do RHS II i RHD II+. Test przeprowadzony we współpracy z różnymi europejskimi flotami pod nadzorem Goodyear na oponach o rozmiarze 315/80R22,5 od lipca 2011 
do czerwca 2013, pokazują przebieg większy kolejno o 30% i 35% w przypadku KMAX S i KMAX D w porównaniu do Goodyear RHS II i RHD II+.



Między wierszami
Tajemnicą poliszynela jest, że w Polsce, kiedy by nie zapytać, przewoźnik zawsze narzeka. 

Gdyby spisać wszystkie opinie właścicieli fi rm transportowych na temat kondycji rynku 

przewozów, okazałby się, że odpowiedź zawsze jest jedna: źle. Jednak, gdy spojrzymy na 

pozycję polskich fi rm przewozowych na zachodzie, gdy sprawdzimy ich udział w ruchu 

międzynarodowym, gdy zajrzymy do statystyk opłat drogowych na terenie Europy, okaże się, 

że Polska transportem stoi i o złej kondycji nie może być mowy. A co ważne jesteśmy doceniani. 

Nie tylko chwalą nas za rzetelność 

i punktualność, ale dysponujemy 

jednym z najnowocześniejszych 

taborów w Europie. 

Trudno jednak nie pytać o zdanie, tych 

co są najbliżej branży. Odpowiednio 

wsłuchując się, można wyczuć 

koniunkturę. Opublikowany niedawno 

przez Europejski Fundusz Leasingowy 

raport „Transport pod lupą” pokazuje, 

że branża transportowa przechodzi 

aktualnie jeden z trudniejszych 

momentów. Przewoźnicy narzekają 

na kondycję gospodarki. Minione 

6 miesięcy 2013 r. negatywnie 

komentuje 77% ankietowanych. 

Nie dają też nadziei na drugie półrocze. 

Według 58% badanych sytuacja się nie poprawi. Najbardziej dokuczają fi rmom transportowym: 

niskie marże (82%), wysoka konkurencja wewnętrzna (62,2%), która prowadzi do dumpingu, 

kontrole (25%), zbyt rozbudowany system przepisów (35,8%), przy jednocześnie wysokich 

kosztach paliwa (44,6%), ubezpieczeń (15,1%) czy zatrudnienia (70%).

Mimo tego czarnowidztwa, zauważamy pewne ożywienie na rynku ciężarówek, które raczej 

oznacza, że aż tak źle nie jest. Prawie 30% zapytanych przewoźników rozważa inwestycję 

w pojazdy. Wśród nich blisko 60% zamierza skorzystać z leasingu, ponad 43% planuje 

kupno za gotówkę, ok. 12% chce wziąć na ten cel kredyt i niecałe 4% skorzystać z wynajmu 

długoterminowego. Co ciekawe aż 30% deklaruje, że w przyszłym roku będzie kupować nowe 

pojazdy, aby uniknąć wyższych stawek myta. Blisko 29% jest zdania, że fi rmy transportowe 

zamiast kupować, zaczną pojazdy wynajmować.

Ogłoszony niedawno przez naszego premiera „koniec kryzysu” pewnie nie wszędzie jeszcze 

dotarł. Na razie obserwując spływające do producentów pojazdów zamówienia, można dojść 

do wniosków, że początek roku był słaby, jednak w drugim kwartale sytuacja się poprawiała, 

by teraz na jesieni mocno podgonić. Zmieniające się przepisy dotyczące emisji spalin dopingują 

do zakupów jeszcze w tym roku, jednak nie na taką skalę, jak niektórzy spodziewali się tego 

przed rokiem. Może to oznaczać gorszą sytuację naszych przewoźników, ale również dojrzałość 

rynku, gdzie decyzja o inwestycji podejmowana jest nie pod wpływem emocji, a zimnej 

kalkulacji. ▐
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Zawieszenie pneumatyczne wysoko nad drogą. WSZYSTKIE NOWOŚCI znajdziesz na www.volvotrucks.pl



Po hucznej premierze, 

zarówno w Lyonie, jak 

i w Warszawie, przyszedł 

czas na praktyczne sprawdze-

nie „nowoczesnego narzędzia 

pracy kierowcy”, jakim w za-

myśle konstruktorów miała 

stać się najnowsza gama pojaz-

dów Renault Trucks. Pierwsze 

jazdy testowe odbyły się we 

francuskim Blainville pojazda-

mi serii T. 

Tak jak chcesz

Już na samym wstępnie miła 

niespodzianka. W wersji z wy-

soką kabiną – High Sleeper 

Cab – między ostatnim stop-

niem wejściowym a podłogą 

znajduje się uchwyt, który bar-

dzo ułatwia wsiadanie osobom 

niedużego wzrostu. Przy sze-

rokości 2,5 m, kabina Renault 

Trucks T jest przestronniejsza 

i bardziej komfortowa. Naj-

wyższa ma płaską podłogę, 

w pozostałych tunel silnika 

wchodzi do środka na 200 mm.

Fotele specjalnie dla Re-

nault Trucks zaprojektowała 

fi rma Recaro. Mają pełny za-

kres regulacji, w tym podpar-

cia bocznego i lędźwiowego, 

są podgrzewane, wentylowane 

i amortyzowane, co zapewnia 

komfort podczas nawet naj-

dłuższych podróży. Po mak-

symalnym przesunięciu fotela 

kierowcy do tyłu (o 20 cm) 

dostępna przestrzeń na nogi 

wzrasta do 980 mm. Koło kie-

rownicy można dostosować 

do własnych potrzeb dzięki 

regulacji wysokości, odległości 

od kierowcy i kąta pochylenia. 

Może być blokowane w najwyż-

szej pozycji, co ułatwia wcho-

dzenie i wychodzenie z kabiny. 

W pobliżu koła kierowni-

cy, w zasięgu ręki kierowcy, 

umieszczono główne elementy 

sterujące, w tym pokrętła do 

obsługi menu 7-calowego, kolo-

rowego wyświetlacza. Kierowca 

może korzystać z telefonu, ra-

NarzędzieNarzędzie do przewożenia do przewożenia
Silniki Euro 6 zużywające o 5% mniej paliwa od poprzedniej generacji, o 12% lepszy 
współczynnik oporu powietrza, wygodne i funkcjonalne wnętrze oraz elektroniczne systemy 
czuwające nad bezpieczeństwem – to tylko ułamek tego, co oferują najnowsze pojazdy 
długodystansowe Renault Trucks – seria T. 

Do wnętrza wysokiej kabiny 
prowadzą 4 stopnie. Między 
ostatnim a podłogą zainstalowa-
no uchwyt, który bardzo ułatwia 
wsiadanie, szczególnie osobom 
o niskim wzroście. Drzwi 
otwierają się pod kątem 85O.

Z prawej strony kierownicy 
umieszczono dźwigienkę do 
obsługi zautomatyzowanej 
skrzyni biegów. Takie 
rozwiązanie zwiększa 
komfort prowadzenia i wolną 
przestrzeń w kabinie.

Okalająca kierowcę tablica przyrządów 
sprawia, że wszystko jest pod ręką. 
Wielofunkcyjna kierownica pozwala 
sterować radiem, telefonem 
i ogranicznikiem prędkości, 
nie odrywając oczu od drogi. 

www.truck-van.pl
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dia i tempomatu bez odrywania 

wzroku od drogi. Dodatkowo 

każdy może zmienić rozmiesz-

czenie przycisków na desce roz-

dzielczej, co sprawia, że pojazd 

staje się jeszcze bardziej do-

pasowany do indywidualnych 

potrzeb. Kabina z wysokim 

dachem (High Sleeper Cab) ma 

w środku 2,10 m wysokości, co 

pozwala swobodnie stanąć na-

wet wysokim osobom. 

W środku jest cicho i przy-

jemnie. Podwójne szyby bocz-

ne i czołowa chronią zarówno 

przed hałasem, jak i wiatrem 

czy mrozem, dodatkowo po-

prawiając bezpieczeństwo.

Dolna leżanka może być roz-

suwana do szerokości 800 mm.

Górną można częściowo zło-

żyć. Wtedy posłuży jako do-

datkowy schowek. Po ułożeniu 

się na leżance, kierowca może 

za pomocą pilota obsługiwać 

oświetlenie wnętrza, funkcje 

telefonu i radia, ogrzewanie 

i klimatyzację, zamki drzwi, 

szyby boczne i wywietrznik 

dachowy. Gęste zasłony uła-

twiają zaśnięcie nawet w dzień. 

Zostały uszyte z materiału 

odbijającego promienie sło-

neczne, dzięki czemu ograni-

czają nagrzewanie się wnętrza, 

nawet w pojeździe stojącym 

w pełnym słońcu. Schowek 

dostępny zarówno z zewnątrz, 

jak i wnętrza kabiny, ułatwia 

przechowywanie rzeczy, które 

mogą przydać się podczas po-

stoju. Do dyspozycji kierowcy 

jest lodówka o pojemności 24 l

(lub 40 l w kabinie z płaską 

podłogą). Pomocna może oka-

zać się funkcja zdalnego włą-

czenia świateł zewnętrznych 

za pomocą pilota w kluczyku. 

Ciemną nocą przyjemniej 

i bezpieczniej wracać do 

oświetlonego pojazdu.

O bezpieczeństwo na drodze 

dbają elektroniczne systemy. 

Kierowca jest ostrzegany, gdy 

pojazd zjedzie z toru jazdy lub 

niebezpiecznie zbliża się do 

przeszkody. Na pokładzie serii 

T znajduje się aktywny tempo-

mat, który pilnuje bezpiecznej 

odległości od pojazdu poprze-

dzającego. W chwili zatrzyma-

nia automatycznie aktywuje 

się w pełni elektronicznie ste-

rowany hamulec postojowy. 

Pomocą podczas ruszania na 

Thierry Hours, 
wiceprezes odpowiedzialny za nowe typoszeregi pojazdów 
budowlanych i długodystansowych Renault Trucks

Nasi klienci bardzo dobrze odebrali to, że wymieniliśmy jednocześnie całą gamę 
naszych pojazdów. Zamiast pojedynczych modeli mamy teraz całą rodzinę produk-
tów. Jej modułowa budowa sprawia, że każdy klient może wybrać odpowiednie dla 
siebie rozwiązanie. Mamy pojazdy długodystansowe z płaską podłogą, do ruchu 
krajowego oraz budowlane, które całkowicie zastąpiły poprzednie modele. Przed 
wprowadzeniem nowych pojazdów na rynek były one testowane przez wybranych 
klientów i zebraliśmy bardzo pozytywne opinie. 

Samochody nowej gamy tworzą nową jakość pod względem komfortu, objętości kabiny, jakości użytych 
materiałów i montażu. Jest znacznie więcej schowków, a kierowca ma znakomitą widoczność z kabiny. 
Wraz z prezentacją nowej gamy odradza się wizerunek pojazdów ciężarowych Renault Trucks. Siedem lat 
temu podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu odważnej zmiany w gamie naszych ciężarówek. To kompletna 
nowość i to właśnie jest naszym atutem. Wyróżniamy się na tle konkurencji, oferując produkt zupełnie inny 
od reszty. Ujednolicenie gamy przyniesie korzyści naszym klientom w postaci prostszego i tańszego serwisu 
oraz większej dyspozycyjności. W tym sensie jest to prostszy produkt. Wygodniejszy dla użytkownika.
Wraz z nowymi produktami wprowadziliśmy nowe oznaczenia, które podkreślają nazwę marki ciężarówek: 
Renault Trucks. Symbole Renault Trucks są na zewnątrz i wewnątrz. Chcemy, żeby nasza nowa jednorodna 
gama pojazdów była kojarzona przede wszystkim jako marka Renault Trucks.

W zależności od preferencji kierowca może wybrać pomiędzy trzema trybami pracy 
tempomatu. Pierwszy optymalizuje zużycie paliwa dzięki funkcji Optiroll. Podczas 
podjazdu pod wzniesienie prędkość zmniejsza się maksymalnie o 3 km/h, natomiast 
podczas zjazdu zwiększa maksymalnie o 7 km/h. Drugi jest kompromisem między 
optymalizacją zużycia paliwa a prędkością podróżną. Podczas podjazdu prędkość 
zmniejsza się maksymalnie o 2 km/h, a podczas zjazdu zwiększa maksymalnie 
o 5 km/h. Trzeci tryb precyzyjnie utrzymuje zadaną prędkość.

www.truck-van.pl
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wzniesieniu służy Hill Start 

AID, który zapobiega cofaniu 

się pojazdu.

Renault Trucks T wyposa-

żono w automatyczne wycie-

raczki przedniej szyby oraz 

refl ektory doświetlające zakręt, 

zwiększające bezpieczeństwo 

jazdy w nocy.

Maszynka do zarabiania

Serię T napędzają silniki 

DTI 11 i DTI 13, zgodne z nor-

mą Euro 6 o mocy od 380 do 

520 KM. Wszystkie pojazdy 

długodystansowe standardowo 

są wyposażone w zautomaty-

zowaną 12-biegową skrzynię 

biegów Optidriver z nowym 

oprogramowaniem. Wyposa-

żono ją w nowy, elektronicznie 

sterowany układ zmiany bie-

gów oraz mechanizm przełą-

czania z funkcją monitorowa-

nia temperatury, co zapewnia 

skuteczniejsze jego chłodzenie. 

Skrzynia Optidriver może być 

wyposażona w tryb działania 

Fuel Eco, który w połączeniu 

z tempomatem Eco Cruise 

Control tak modyfi kuje zmia-

ny biegów, aby pojazd jak naj-

mniej spalił paliwa.

Seria T oferuje trzy rodzaje 

hamulców dodatkowych. Do-

stępne są: hamulec wydechowy 

o mocy hamowania 203 kW 

z silnikiem DTI 11 lub 227 kW 

z silnikiem DTI  13, hamulec 

silnikowy Optibrake w silniku 

DTI  11 o maksymalnej mocy 

hamowania 303 kW i Optibra-

ke+ w silniku DTI 13 o mak-

symalnej mocy hamowania 

414 kW oraz zwalniacz hydro-

dynamiczny Voith o mocy ha-

mowania 450 kW, montowany 

na skrzyni biegów. W nowej 

gamie dalekobieżnej Renault 

oferuje przełożenia osi napędo-

wych dostosowane do pełnego 

zakresu zastosowań pojazdów. 

Oś z pojedynczą przekładnią 

główną (jednostopniowa) ma 

przełożenie od 2,64 do 3,70, 

natomiast oś ze zwolnicami 

w piastach kół (dwustopniowa) 

– od 3,46 do 5,41.

W swojej nowej gamie 

Renault Trucks zastosowa-

ło nowy zespół dystrybucji 

sprężonego powietrza EACU 

(Electronic Air Control Unit). 

Przyczynia się on do redukcji 

zużycia paliwa, poprzez odłą-

czanie sprężarki i aktywację 

funkcji oszczędzania ener-

gii, jeżeli ciśnienie powietrza 

w układzie pneumatycznym 

jest dostateczne. 

Tempomat Eco Cruise Con-

trol nie tylko zwiększa komfort 

Silniki w serii T

Typ   DTI 11   DTI 13 Euro 6
Norma emisji spalin  Euro 6   Euro 6
Maksymalna moc przy obr/min 
(kW/KM/obr/min) 279/380/1700÷1900 316/430/1750÷1900 338/460/1800 324/440/1400÷1800 353/480/1400÷1900 382/520/1450÷1900
Maksymalny moment obrotowy 
(Nm/obr/min) 1800/900÷1400 2050/1000÷1400 2200/1000÷1400 2200/900÷1400 2400/1050÷1400 2550/1050÷1400
Pojemność (dm3)  10,8   12,8
Liczba i układ cylindrów   6R   6R

jazdy, ale również optymalizuje 

prędkość i maksymalizuje eko-

nomikę paliwową. Kierowca 

może wybrać jeden z trzech 

trybów w zależności od tego, 

co jest dla niego najważniej-

sze: ograniczenie spalania, 

optymalny stosunek zużycia 

paliwa do prędkości jazdy czy 

precyzyjne utrzymywanie za-

danej prędkości. Tempomat 

współpracuje również z funkcją 

Optiroll – tzw. wolnym kołem. 

Ponadto, istnieje możliwość 

aktywacji tzw. ogranicznika 

przyspieszenia w celu skrócenia 

czasu pracy silnika poza ekono-

micznym zakresem prędkości 

obrotowych. Dodatkowo seria 

T może być wyposażona w au-

tomatyczny stop-start, który 

ogranicza czas pracy silnika na 

biegu jałowym. Zbiornik o po-

jemności 1475 l pozwala uzy-

skać duży zasięg. A to wszystko, 

by zwiększyć ekonomikę trans-

portu.

W pojazdach zastosowano 

z przodu i z tyłu hamulce tar-

czowe w standardzie. Nowe 

podwozie ma wytrzymałe, 

dostosowane do transportu 

długodystansowego zawiesze-

nie przednie o nośności 7,1, 

7,5 i 8 t. Może być mecha-

niczne lub powietrzne. Lekkie 

zawieszenie tylne o nośności 

Pod dolną leżanką znajdują się pojemne schowki. 
Może być tam również zamontowana lodówka o pojemności 
40 l – w kabinie z płaską podłogą lub 24 l w pozostałych.

W wysokiej kabinie mogą być zamontowane dwie leżanki. W razie potrzeby górną 
można łatwo złożyć i wykorzystać do przechowywania bagażu.

Kabina Sleeper Cab to następca Premium Route. Wysokość mierzona 
od tunelu wynosi 1936 mm – co wcale nie jest mało, zaledwie 164 mm 
mniej niż w High Sleeper Cab. Jeżeli kierowca nie należy do dryblasów, 
może poczuć się w niej bardzo dobrze. Dodatkowo wchodząc do niej, 
trzeba pokonać tylko trzy stopnie zamiast czterech.

9/20138 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.plDŁUGODYSTANSOWEDŁUGODYSTANSOWEPrezentacjaPrezentacja



13 t jest wyposażone w dwa 

miechy pneumatyczne. Ramę 

podwozia wykonano ze stali 

o zwiększonej wytrzymałości 

na rozciąganie. Zastosowano 

w niej częściowo nitowane po-

przecznice. 

Optymalne rozwiązania

Na pokładzie zamontowa-

no także systemem do zarzą-

dzania fl otą Optifl eet. Dzięki 

niemu można w czasie rzeczy-

wistym śledzić położenie po-

jazdów, zdalnie monitorować 

ich parametry i czas pracy kie-

rowców oraz pobierać i archi-

wizować dane z tachografów 

i kart kierowców. Dodatkowo 

kierowca może wymieniać 

informacje tekstowe z bazą. 

W sumie program składa się 

z czterech modułów: Check, 

Map, Drive i Link, które mogą 

być aktywowane zależnie od 

potrzeb. System można wypró-

bować za darmo przez 5 mie-

sięcy, potem trzeba zapłacić 

15 euro miesięcznie za każdy 

moduł i za każdy pojazd. Jak 

zapewniają specjaliści, dzięki 

Optifl eetowi można zreduko-

wać koszty eksploatacji nawet 

o 5000 euro rocznie w przeli-

czeniu na jeden pojazd. 

W mniejszych fl otach zasto-

sowanie może znaleźć Optifuel 

Infomax – system analizujący 

styl jazdy i monitorujący zuży-

cie paliwa, który w połączeniu 

ze szkoleniem z ekonomicznej 

jazdy, może przyczynić się do 

redukcji zużycia paliwa nawet 

o 15%. Optifuel Infomax poma-

ga zidentyfi kować słabe punkty 

kierowcy w oparciu o wskaź-

niki wyznaczane na podstawie 

parametrów roboczych silnika. 

Dzięki temu wiadomo, jak za-

planować dalsze szkolenia.

Pomoc na zawołanie

Renault Trucks dysponuje 

siecią 1600 serwisów i fl otą 

ponad 1000 pojazdów serwi-

sowych. To sprawia, że może 

zaoferować szybką pomoc 

drogową, w ramach usługi 

24/7. Po wciśnięciu przycisku 

pomocy, znajdującego się na 

tablicy rozdzielczej, kierowca 

uzyskuje natychmiastowe po-

łączenie z centrum koordyna-

cyjnym. Pojazd zostaje namie-

rzony, a jego współrzędne są 

wysłane do centrum. Funkcja 

ta pozwala skrócić czas dojaz-

du mechanika i naprawy po-

jazdu, a także określić rodzaj 

usterki w pojeździe. 

Rozwiązaniem godnym roz-

ważenia jest kontrakt serwiso-

wy Start & Drive, który pozwa-

la kontrolować koszty obsługi 

technicznej i napraw. W zależ-

ności od potrzeb można wy-

brać, począwszy od wariantu 

podstawowego, obejmującego 

obsługę techniczną, po kom-

pleksowy, oferujący obsługę 

techniczną, naprawy i wymia-

nę zużytych części. 

Pojazdy Renault Trucks T 

zanim trafi ły na rynek, zo-

stały dokładnie sprawdzone 

podczas intensywnych testów 

niezawodności i trwałości. 

Przez 7 lat 300 pojazdów te-

stowych spędziło 5 mln go-

dzin na stanowiskach badaw-

czych, przejechało 10 mln km 

w skrajnych warunkach i zo-

stało sprawdzonych w rzeczy-

wistej eksploatacji przez 50 

klientów w różnych częściach 

świata. A wszystko po to, aby 

stworzyć narzędzie do pracy 

na drodze. Pojazd, który bę-

dzie zarabiał, generując niskie 

koszty eksploatacji. Nie zapo-

mniano również o kierowcy. 

Zadbano, żeby to narzędzie 

dobrze leżało mu w ręku. Wy-

gląda na to, że się udało. Ka-

bina jest przestronna i funk-

cjonalna, a prowadzenie nie 

wymaga żadnego wysiłku. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Renault 

W nocy można oświetlić sobie drogę 
do pojazdu, zdalnie włączając światła 
za pomocą pilota w kluczyku.

P rzybyłych gości przywitał 

Tom Jörning, dyrektor za-

rządzający Rynku Europy 

Centralno-Wschodniej w Volvo 

Group Trucks. Uroczystość za-

szczycił swoją obecnością Bruno 

Blin, prezes Renault Trucks, który 

przemawiając do gości, powiedział 

m.in.: „Wszystkie pojazdy nowej 

gamy zostały skonstruowane, bio-

rąc pod uwagę państwa potrzeby 

i wymagania. Wiem, że marzycie 

o idealnym samochodzie i dzisiaj to 

marzenie staje się rzeczywistością”.

Nowa gama pojazdów ciężaro-

wych Renault Trucks to awangar-

dowy wygląd, silniki spełniające 

normę emisji spalin Euro 6 oraz 

nowoczesne rozwiązania. Żeby 

jeszcze bardziej podkreślić zmia-

nę, jaka zaszła w pojazdach tej 

marki, nadano poszczególnym 

modelom nowe nazwy. Mamy te-

raz do czynienia z pojazdami dłu-

godystansowymi – seria T, dystry-

bucyjnymi – D, budowlanymi – C 

i do ciężkich zadań budowlanych 

– K. W ten sposób historia zatacza 

koło. Podobne oznaczenia stoso-

wano w pojazdach marki Berliet, 

z których wywodzi się Renault 

Trucks. Podczas premiery nowej 

gamy wszyscy mogli obejrzeć fi lm 

opowiadający historię marki, po-

czynając od roku 1894.

Goście nie mogli się nudzić. 

Gospodarzem wieczoru był To-

masz Kamel. Podczas kolacji 

wszyscy mieli okazję poznać 

najnowszą aplikację na tablet, 

dzięki której można szczegó-

łowo obejrzeć całą gamę no-

wych pojazdów. Została też 

rozegrana konkurencja, któ-

ra wymagała dobrej pamięci. 

Wieczór umilała gra kwarte-

tu smyczkowego Th e Strings, 

występ zespołu Th e Chance 

i Tetiana Galitsina, która two-

rzyła obrazy za pomocą piasku. 

Pojawił się też Marek Sierocki, 

a gwiazdą wieczoru był zespół 

Bajm. ▐

Katarzyna Dziewicka 
Fot. K. Dziewicka

Na premierę nowej gamy pojazdów Renault Trucks przybyło 1200 osób. 
Wszyscy z niecierpliwością czekali na ten moment.

Koncert życzeń
20 września w Centrum Kongresowym MT w Warszawie 
odbyła się uroczysta premiera najnowszej gamy pojazdów 
ciężarowych Renault Trucks. Wieczorna impreza 
zgromadziła 1200 osób. Wszyscy z niecierpliwością 
oczekiwali momentu, w którym będą mogli na własne oczy 
zobaczyć najnowsze działo francuskich inżynierów.

Tom Jörning, dyrektor zarządzający Rynku 
Europy Centralno-Wschodniej w Volvo 
Group Trucks i Bruno Blin, prezes Renault 
Trucks. Za chwilę nastąpi odsłonięcie 
najnowszych modeli Renault Trucks.

Więcej zdjęć na 
www.truck-van.pl

www.truck-van.pl
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W 
tym roku trzy hale oraz tere-

ny zewnętrzne zgromadziły 315 

wystawców z 11 krajów, o 11% 

więcej niż podczas poprzedniej edycji 

w 2011 r. Na targi przybyło ponad 20 tys. 

zwiedzających reprezentujących szerokie 

spektrum osób, zainteresowanych trans-

portem. Wystawa NUFAM odbyła się 

w dniach 26-29 września. Pierwsze dwa 

dni, czwartek i piątek, były spokojne. 

„Zawsze tak jest. W ciągu tygodnia ludzie 

pracują” – mówią wystawcy. Większość 

gości przychodzi w weekend i wówczas 

dopiero dobija się targu. 

Regionalna specjalność

Karlsruhe jest 300-tysięcznym miastem 

w południowo-zachodnim krańcu Nie-

miec. Znajduje się blisko granicy z Fran-

cją w kraju związkowym Badenia-Wir-

tembergia ze stolicą w Stuttgarcie, gdzie 

mają siedziby m.in. Daimler AG, Porsche 

i Bosch. Przemysł motoryzacyjny jest 

w okolicy dobrze zakorzeniony, a miejsco-

wi klienci są wymagający, co znajduje od-

bicie w ofercie fi rm, obecnych na targach. 

Ich propozycje skupiają się na rozwiąza-

niach praktycznych, często cechujących 

się dużym stopniem indywidualizacji, co 

wprost zaświadcza o wysokich kwalifi -

kacjach producenta czy dostawcy. Więk-

szość odwiedzających stanowią Niemcy, 

a pewna część spośród nich przychodzi 

z konkretnym zamiarem. Jeśli nie od razu 

zakupu, to przynajmniej zorientowania 

się w dostępnych możliwościach. 

NUFAM jest również świętem miło-

śników transportu drogowego, zarówno 

praktyków, jak i młodocianych „teorety-

ków”, przychodzących pod opieką rodzi-

ców. Na wystawę zapraszał potężny zestaw 

efektownie podwieszony przy wejściu oraz 

ciężarówki najnowszej generacji, często 

delikatnie stuningowane. W środku miłą 

atmosferę tworzyły świetnie odrestauro-

wane, luźno rozstawione pojazdy zabyt-

kowe. Na okrasę były pokazy zdalnie ste-

rowanych modeli na sporych rozmiarów 

makietach oraz stoiska z miniaturami 

w najbardziej popularnych wśród kolek-

cjonerów skalach. W tym niezmiernie lu-

bianej i u nas „kolejowej” 1:87. 

Trochę luzu i dużo pomysłów

Do zalet wystawy należy swobodna, 

niezobowiązująca atmosfera, która uła-

twia rozmowy o konkretach. Osoby odpo-

wiedzialne za produkt są łatwo dostępne, 

a rozbuchany marketing nie wywołuje za-

kłóceń w przepływie informacji. 

Na wystawie była obecna cała „Wielka 

Siódemka” europejskich producentów cię-

żarówek. Mercedes swoim zwyczajem zajął 

prawie pół hali, na której przeciwnym koń-

cu z nieco tylko mniejszą ekspozycją stanęła 

Scania. Obaj producenci przedstawili pełen 

przekrój oferty, łącznie z pojazdami wyspe-

cjalizowanymi np. dla służb komunalnych. 

Nie zabrakło pojazdów Euro 6, ale praktycz-

nie nastawieni wystawcy prezentowali rów-

nież sporo „Euro-piątek” z ciekawie dobra-

nym wyposażeniem np. do ruchu na trasach 

regionalnych lub w ciężkiej dystrybucji. 

Dużo miejsca zarezerwowały dla siebie 

również Iveco i Fiat. Stoisko zostało przy-

gotowane we współpracy z dostawcami za-

budów, których przedstawiciele byli obecni 

na miejscu. Można było zapytać nie tylko 

o samochody, ale również szczegóły doty-

czące posadowionych na nich nadwozi. 

Pozostałe fi rmy ciężarówkowe zaprezen-

towały się nieco skromniej. DAF porozumiał 

się z producentem naczep, fi rmą Stas. Jego 

najnowszego XF-a można było oglądać nie 

tylko na macierzystym stoisku fi rmy, ale tak-

że przed wejściem do targów – do kompletu 

z naczepami Stas. Volvo i MAN skupiły się 

na lapidarnej prezentacji najważniejszych 

przedstawicieli gamy. Podobnie Renault, 

Tu są klienci
Targi NUFAM w Karlsruhe nie są tak imponujące jak 
wystawa w Hanowerze. Jednak wiele firm odwiedza 
je regularnie. Doświadczenie podpowiada im, że warto. 

Najnowszy DAF XF z naczepą Stas. 
Firmy te współpracowały 
w przygotowaniu ekspozycji, co obu 
przyniosło korzyści. 

Polski akcent: naczepa Wieltonu witała gości 
targowych przy wejściu. W środku można było 
zapoznać się z wywrotkami. 

Unimog 416 jako terenowy autobus. Silną repre-
zentację na targach, te specjalistyczne samochody 
zawdzięczały głównie entuzjastom z muzeum 
w pobliskim Gaggenau. 
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które pomimo tego nie mogło narzekać na 

frekwencję. Zwiedzający z dużym zacieka-

wieniem oglądali nowe ciężarówki i drzwi 

do kabin prezentowanych ciągników serii T 

nie zamykały się praktycznie ani na chwilę. 

Większość fi rm ciężarówkowych, poza 

Renault i Volvo, prezentowała swoje samo-

chody również na terenach zewnętrznych. 

Często z bardzo specjalistycznym sprzę-

tem, który na wolnym powietrzu można 

było spokojnie sobie obejrzeć. Dodatkowo 

Scania i Mercedes pokazały przykładowe 

autobusy miejskie i dalekobieżne. 

Mniejsze i całkiem małe

Przegląd samochodów dostawczych nie 

był kompletny. Zabrakło np. Opla, którego 

pojedyncze egzemplarze wystąpiły jedynie 

jako auta pokazowe fi rm nadwoziowych. 

Pomijając Mercedesa mocno zaznaczyły 

swoją obecność Citroën, Peugeot, Volks-

wagen i Ford. Przy czym ten ostatni skon-

centrował się na samochodach, które są 

dostępne „tu i teraz”. Nie było więc nowe-

go, „dużego” Transita znanego z ubiegło-

rocznego Hanoweru tylko szereg odmian 

modelu, który szykuje się już do odejścia 

na emeryturę. Świeżutką nowością był 

Transit Custom z wysokim dachem. 

Dużym zaskoczeniem było rozbudowa-

ne stoisko Piaggio. Zdobiły je tradycyjne 

modele trzykołowe oraz nowocześniejsze, 

czterokołowe. Najmniejsze w gamie mo-

dele Ape 50 mają dwusuwowe silniki chło-

dzone powietrzem i ładowność dochodzą-

cą do 200 kg. Są dostępne jako skrzyniowe 

lub zamknięte furgony. Nieco większe Ape 

TM i Classic osiągają już ponad 700 kg ła-

downości i mogą być napędzane silnikami 

Diesla. Unikalny, osobowy Ape Calessino 

ze zdejmowanym, miękkim dachem jest 

utrzymany w stylistyce lat 50. i może być 

napędzany silnikiem wysokoprężnym lub 

elektrycznym. Przy długości niespełna 3 m 

i szerokości 1,5 m może być świetną, staro-

miejską „taksówką wycieczkową”. Cztero-

kołowe Piaggio są proponowane jako auta 

skrzyniowe i furgony o ładowności od 660 

do ponad 1000 kg. W sprzedaży są nawet 

miniaturowe wywrotki oraz wersje 4×4! 

Poza dieslami oferowane są odmiany dwu-

paliwowe, na LPG, a także CNG. 

Ekspozycję Piaggio przygotował lokalny 

importer z Karlsruhe. Samochody te oprócz 

walorów praktycznych mają przede wszyst-

kim olbrzymi potencjał reklamowy. Cenny 

dla restauracji, sklepów, klubów czy innych 

przedsięwzięć o zasięgu lokalnym. Decydu-

jąc się na udział w targach, sprzedawca wy-

kazał się najprawdopodobniej bardzo dobrą 

intuicją. Miał okazję zyskać dostęp do szer-

szego grona potencjalnych klientów, którzy 

Przykład „typowej” nietypowej zabudowy, jakich wiele było na targach. 
Crafter z napędem 6×6 firmy Achleitner, podwójną kabiną, żurawiem 
i skrzynią. Volkswagen ułatwia zamawianie specjalistycznych pojazdów, 
oddając zainteresowanym specjalną stronę w internecie. 

Jedna z nielicznych nowości 
wśród samochodów 
dostawczych: „średni” Transit 
z wysokim dachem. 

Ciągnik portowy Terrberg. 
Holenderski producent bardzo 
solidnie się przygotował 
i pochwalił całą ofertą. 

Diler Piaggio z Karslruhe 
maksymalnie wykorzystał okazję, 
jaką stwarza wystawa organizowana 
w jego rodzinnym mieście. 

Premiera w Volvo: 
dystrybucyjny FL. 

www.truck-van.pl
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Niezwykłym eksponatem był terenowy au-

tobus, niemiecki odpowiednik „stonki” na 

podwoziu zabytkowego modelu 416. 

Oddech przyszłości można było poczuć 

przy ciężarówce Futuria. Awangardowy 

pojazd jest budowany przez niemiecką 

fi rmę na bazie Iveco Daily. Dostępny jako 

furgon lub ciągnik siodłowy ma na liście 

wyposażenia dodatkowego lakier metali-

zowany oraz… wytwornicę mgły! 

Spośród polskich fi rm najbardziej wi-

doczny był Wielton, który wystąpił pod 

szyldem niemieckiego importera. W hali 

prezentował naczepy-wywrotki, a przed 

wejściem na targi naczepę kurtynową. 

NUFAM nie jest potężną wystawą, któ-

ra daje „encyklopedyczny” przegląd ryn-

ku. Nie jest też jednak zestawieniem fi rm 

skrzykniętych naprędce ku uciesze gości 

płacących za wstęp. Interesującą ofertę wy-

stawców uzupełniały każdego dnia nie tyl-

ko atrakcyjne pokazy, ale również prelekcje 

dotyczące praktycznych problemów, które 

są ważne dla posiadaczy i użytkowników 

pojazdów służących do pracy. Była mowa 

o przyszłości transportu, o „zielonych”, czyli 

ekologicznych przewozach, a także z pozoru 

przyziemnych, ale na co dzień bardzo waż-

nych tematach, takich jak perspektywy ryn-

ku pojazdów używanych oraz rola kierowcy 

w fi rmie transportowej, co organizatorzy 

ujęli dość bezpardonowo: w dosłownym 

tłumaczeniu temat niedzielnej dyskusji 

brzmiał: „Kierowca ciężarówki: człowiek czy 

parobek?” Piątek był dniem w całości po-

święconym telematyce w transporcie. 

Kolejna edycja targów planowana jest 

w 2015 r. Interesujące, jak rozwinie się ich 

formuła, która już dziś prezentuje się na-

der atrakcyjnie. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

mieszkają jednak na tyle blisko, że mogą 

potem rychło zjawić się w salonie dilera. 

Warto przystanąć

Poważnie podeszły do targów NUFAM 

fi rmy z krajów Beneluksu. Poza belgijskim 

Stasem dużą ekspozycję przygotował holen-

derski Terrberg. Prezentował pełną ofertę po-

jazdów, zbliżoną do tej, jaką można było przed 

rokiem oglądać w Hanowerze. Były ciągniki, 

podwozia do transportu nadwozi wymien-

nych, a także wózki widłowe do podwieszenia 

za tylną ścianą ciężarówki lub naczepy. Firma 

pokusiła się nawet o przygotowanie cyklu po-

kazów na terenie zewnętrznym. 

Na wolnym powietrzu można było rów-

nież podziwiać w akcji Unimogi. Entuzjaści 

tego wielozadaniowego pojazdu zadbali, 

aby rzucał się w oczy. W halach własne sto-

isko miało muzeum Unimoga z Gaggenau. 

Automatyczne łańcuchy śnieżne – tu w warian-
cie do lekkich pojazdów – były proponowane 
w wersji do ciężarówek na stoisku konkuren-
cyjnej firmy. 

Econic i najnowszy Actros w tej samej roli. 
Podobnie jak inni wystawcy, Daimler rozszerzył 
ekspozycję o teren zewnętrzny i przekonywał 
o wszechstronności swoich ciężarówek. 

Dużo lekkiego. Dwuosiowa R480 z niską 
ramą była jednym z kilku niesztampowych 
samochodów, jakie prezentowała Scania. 

Śmieciarka Mitsubishi Fuso. 
Pojazdy komunalne były tematem 
pierwszego dnia targów. 

Braki w hali MAN nadrabiał na terenach 
zewnętrznych, gdzie pochwalił się różnorodnymi 
zastosowaniami swoich ciężarówek. 

Perfekcyjnie odrestaurowany Henschel był jednym 
z kilku luźno poustawianych, zabytkowych „rodzynków”, 
dzięki którym wystawa zyskała świetny klimat. 

Futuria na podwoziu Daily oszałamia dizajnem, 
a może też otumanić mgłą, wydobywającą 
się spod podwozia. Budowana dla celów 
promocyjnych lekka ciężarówka ma również 
duże zalety praktyczne. 

Dystrybucyjny Iveco Stralis z nadwoziem 
dającym szybki dostęp do ładunku za pomocą 
uchylanej burty i unoszonej, sztywnej ściany 
nad nią. U nas tak skomplikowane nadwozia 
mają umiarkowane wzięcie. 

Doblò z zabudową otwartą na wszelkie 
propozycje. Na wspólnym stoisku Fiata, 
Iveco i dostawców nadwozi można było 
dopytać o szczegóły tak podwozi, 
jak zabudów. 
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T radycyjnie pierwszy dzień był dedy-

kowany mediom, dostawcom oraz 

największym klientom Inter Cars SA. 

Na konferencji prasowej wystąpili mene-

dżerowie najbardziej rozwojowych projek-

tów Inter Cars, takich jak Motointegrator, 

Dział Części do Samochodów Ciężarowych, 

ILS, Motointegrator Flota oraz Inter Cars 

Marketing Services. Zarząd przedstawił 

kondycję spółki, która ma się całkiem nie-

źle. Alfred Franke, prezes SCDM, dokonał 

dogłębnej analizy kondycji polskiego rynku.

Łap okazję!

Wystawcy, jak zwykle nie zawiedli. 

Przygotowali nie tylko interesujące oferty 

sprzedażowe, ale również sporo atrakcji. 

Zaczynając od symulatorów samocho-

dowych, poprzez pokazy amerykańskich 

lowriderów, spotkania z kierowcami raj-

dowymi, aż po konkursy, pokazy taneczne 

czy body painting. Można było np. spróbo-

wać swoich sił na ściance wspinaczkowej 

lub przeżyć dachowanie w samochodzie-

-symulatorze. Wielu zwiedzających zatrzy-

mało się na dłużej przy stoisku Lobo-Tech, 

czyli Laboratorium Inter Cars, gdzie moż-

na było brać udział w efektownych ekspe-

rymentach. 

W tym roku ekspozycja wyposaże-

nia warsztatowego zajęła całą halę o po-

wierzchni 5000 m2. Dla serwisów goto-

wych na rozwój przygotowano specjalne 

promocje obowiązujące tylko podczas 

trwania imprezy.

W niedzielę na targach pojawił się wi-

cepremier, minister gospodarki – Janusz 

Piechociński, który po obejrzeniu ekspo-

zycji, spotkał się z zarządem Inter Cars 

SA, przedstawicielami producentów czę-

ści oraz Alfredem Franke z SDCM. Na 

zamkniętym spotkaniu omawiane były 

kwestie dotyczące niezależnego rynku mo-

toryzacyjnego.

Moc wrażeń

W tym roku nie zabrakło też prawdzi-

wych emocji dla fanów motoryzacji. Inter 

Cars Castrol Motor Show przyciągnął tłu-

my fanów. Były pokazy stuntu i motocy-

klowego trialu. Kilkakrotnie publiczność 

rozgrzewały pokazy drift u oraz zawody 

Drift  Cup, które polegały na jeździe w jak 

najgłębszym, kontrolowanym poślizgu. 

Oprócz drift u samochodami kibice 

mogli podziwiać niemniej atrakcyjny cię-

żarówkami w wykonaniu Adama Fijała 

i Marka Wartałowicza w Volvo z STW 

Drift  Team oraz Grzegorza Ostaszewskie-

go występującego w barwach Sachs i ZF 

MAN-em z silnikiem o mocy 1200 KM. 

Po raz pierwszy w historii targów odbył 

się specjalny pokaz – Nocne Motor Show! 

W blasku światła i efektów pirotechnicz-

nych można było zobaczyć pokazy moto-

ryzacyjne i największe osobowości motor-

sportu. Był odrzutowy Jet Car, efektowny 

motocyklowy trial, stunt, FMX oraz spe-

cjalne przejazdy zawodników Master Race. 

Jednym z najbardziej widowiskowych były 

jednak pokazy drift u z STW Drift  Team. 

Nie zabrakło także występów arty-

stycznych utrzymanych w konwencji gry 

światła, cieni, ogni i ledów. O oprawę mu-

zyczną zadbał jeden z najbardziej znanych 

prezenterów i DJ-ów Radia Eska – Paweł 

Pawelec. Zwieńczeniem gorącej sobotniej 

nocy był koncert zespołu Kombii.

Z roku na rok targi Inter Cars nie tylko 

utrzymują wysoką pozycję, ale cały czas się 

rozwijają. Są zarówno okazją do rozmów 

biznesowych, platformą do wymiany do-

świadczeń, jak również miejscem dobrej 

zabawy. Ta forma spotkań środowiska 

warsztatowego wpisała się już na dobre 

w kalendarz ważnych imprez branżowych, 

co wróży jej dalszy rozwój. ▐

Fot. www.13targi.intercars.com.pl, 
K. Dziewicka

Szczęśliwa trzynastka!
13 Targi części zamiennych, narzędzi i wyposażenia 
warsztatów już za nami. Warszawskie Lotnisko Bemowo 
odwiedziło 30 tys. osób. Czekało na nich blisko 200 
wystawców, których ekspozycje zajęły w tym roku 35 tys. m2. 

Jedną z atrakcji Inter Cars 
Castrol Motor Show był driff 
ciężarówkami.

Ważnym wydarzeniem podczas tegorocznej 
edycji targów była wizyta wicepremiera, 
ministra gospodarki – Janusza Piechocińskiego 
(pierwszy od lewej).

Na targach Inter Cars nie mogło zabraknąć 
stoiska producenta naczep, firmy Feber, 
która pokazała lekką naczepę wywrotkę do 
przewozu płodów rolnych.

Więcej informacji na 
www.13targi.intercars.com.pl

www.truck-van.pl
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P roducenci pojazdów z bijącym ser-

cem oczekują tego werdyktu. Pojazd 

roku to nie tylko powód do dumy 

dla projektantów, konstruktorów czy inży-

nierów pracujących nieustannie nad uno-

wocześnianiem produktów, ale również 

poważna karta przetargowa w rozmowach 

z klientami.

Bez niespodzianki

Wśród ciężarówek w tym roku była 

dość duża konkurencja. Nie często się 

zdarza, żeby tyle marek w jednym cza-

sie dysponowało nowościami. Do tytułu 

„Międzynarodowego Samochodu Cię-

żarowego Roku 2014” było nominowa-

nych pięć modeli: Volvo FH, nowy DAF 

XF (2), Mercedes-Benz Arocs (3), Scania 

Streamline (4) oraz gama pojazdów MAN 

z silnikami Euro 6 (5). Jury składające się 

z 25 dziennikarzy europejskich magazy-

nów branżowych uznało za najbardziej 

nowoczesne Volvo FH. „Volvo Trucks do-

starczyło całkowicie nowy samochód cię-

żarowy, który swoją innowacyjną kabiną, 

wysoce zaawansowanym technologicznie 

układem jezdnym i nowoczesnymi roz-

wiązaniami serwisowymi wyznacza nowe 

trendy w branży motoryzacyjnej” – po-

wiedział Gianenrico Griffi  ni, przewod-

niczący rady Truck of the Year. Statuetkę 

„Truck of the Year 2014” odebrał Claes 

Nilsson, prezes Volvo Trucks, na targach 

Comtrans w Moskwie, gdzie ogłoszono 

zwycięzcę. 

To już po raz trzeci Volvo FH zostało 

wybrane Międzynarodowym Samocho-

dem Ciężarowym Roku. Poprzednio zdo-

było ten tytuł w 1994 i 2000 r. „Jesteśmy 

zaszczyceni i szczęśliwi. Kiedy we wrze-

śniu 2012 r. wprowadzaliśmy na rynek 

nowe FH, rozszerzyliśmy znacząco defi -

nicję oferty samochodu ciężarowego klasy 

premium. Tytuł Międzynarodowego Sa-

mochodu Ciężarowego Roku jest potwier-

dzeniem, że Volvo FH spełnia tę obietnicę. 

To samochód ciężarowy zaprojektowany 

z myślą o kierowcy i poprawie zyskow-

ności fi rmy transportowej. Szczycimy się 

naszymi innowacjami we wszystkich klu-

czowych obszarach: ekonomice paliwowej, 

ergonomii, właściwościach jezdnych, ak-

tywnym i pasywnym bezpieczeństwie oraz 

oszczędności czasu” – powiedział Claes 

Nilsson. 

Dobra passa

Nowy Ford Transit Connect miał mniej-

szą konkurencję. W wyścigu o tytuł „Mię-

dzynarodowego Vana Roku 2014” pokonał 

Mercedesa Sprintera (2) i Renault Kangoo 

(3). 24 dziennikarzy wchodzących w skład 

jury przyznało Connectowi 130 punk-

tów na 163 możliwych (Sprinter – 123, 

a Kangoo – 25). Komisja doceniła ekono-

miczność, stylistykę, charakterystykę pro-

wadzenia, możliwości transportowe oraz 

wysoki poziom bezpieczeństwa. „Nowy 

Ford Transit Connect stawia bardzo wy-

sokie wymagania rywalom z segmentu 

kompaktowych samochodów użytkowych, 

a kolejna nagroda jest dla nas powodem do 

dumy. Connect wytrzymałością i jakością 

dorównuje naszym pozostałym modelom 

użytkowym i wyróżnia się atrakcyjną styli-

styką oraz niskim spalaniem” – powiedzia-

ła Barb Samardzich, wiceprezes ds. rozwo-

ju produktu, Ford Europa. 

To już piąty taki tytuł przyznany pojaz-

dowi marki Ford. Wcześniej otrzymały go: 

Transit (2001), Transit Connect (2003), 

Transit (2007) oraz Transit Custom (2013). 

Werdykt podobnie jak w przypadku Cię-

Zwycięzcy 2014
Volvo FH – Ciężarówka Roku, Setra ComfortClass 500 – Autokar Roku i Ford Transit Connect 
– Van Roku. Pokonali rywali i stanęli na najwyższym podium w tym prestiżowym konkursie. 
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żarówki Roku 2014, zastał ogłoszony pod-

czas moskiewskiej wystawy samochodów 

użytkowych.

Ford Transit Connect zużywa mało 

paliwa i może sporo przewieźć. Produ-

cent deklaruje, że wersja ECOnetic po-

trzebuje 4 l oleju napędowego na 100 km. 

Najmniejszy Transit dostępny jest jako 

Van, Van z podwójną kabiną oraz Kombi, 

z przedziałem ładunkowym o pojemności 

2,9 i 3,6 m3 w odmianach z pełną prze-

grodą oraz maksymalną ładownością do 

1000 kg.

„Nowy Ford Transit Connect zrobił 

ogromne wrażenie na członkach jury. Naj-

bardziej podkreślano jego oszczędność. 

Stanowi on idealną pod względem ekono-

micznym ofertę dla małych przedsiębior-

ców oraz dużych fl ot. Przedział ładunkowy 

ma kilka funkcjonalnych rozwiązań takich 

jak: otwór w przegrodzie umożliwiający 

przewóz dłuższych ładunków, składany 

przedni fotel pasażera oraz przesuwne 

drzwi w wersjach z większym rozstawem 

osi, co umożliwia swobodny załadunek 

europalety” – wyjaśnił Pieter Wieman, 

przewodniczący jury „Międzynarodowego 

Vana Roku”.

Ford poświęcił również wiele uwagi 

kwestiom wytrzymałości i bezpieczeń-

stwa, poddając nowy model serii rygory-

stycznych testów. Model ten ma system 

zapobiegania kolizjom przy małych pręd-

kościach (Active City Stop).

Braterska potyczka

Podobna konkurencja jak w samocho-

dach dostawczych była w autobusach. 

W tym roku o tytuł „Coach of the Year 

2014” rywalizowały ze sobą tylko trzy 

pojazdy: Setra ComfortClass 500, Mer-

cedes-Benz Travego Edition 1 i Van Hool 

TX27 Astromega. Werdykt wydało jury 

składające się z 19 europejskich dzien-

nikarzy. Docenili oni przede wszystkim 

ogólną koncepcję nowej generacji auto-

busów turystycznych. Podczas testów ro-

biono m.in. pomiary hałasu we wnętrzu 

pojazdu i oceniano jakość wykonania, 

zachowanie podczas hamowania, funkcje 

bezpieczeństwa, komfort obsługi, ergono-

mię, dostosowanie do potrzeb pasażerów 

oraz walory ekonomiczne.

„Jesteśmy bardzo dumni, że możemy ode-

brać tę prestiżową nagrodę dla naszej inno-

wacyjnej serii Setra ComfortClass 500. De-

cyzja międzynarodowych znawców branży 

jest ku naszej radości potwierdzeniem wielu 

docierających do nas z kraju i z zagranicy 

pozytywnych reakcji klientów na nasze in-

nowacyjne pojazdy” – powiedział Hartmut 

Schick, dyrektor Daimler Buses.

Do końca sierpnia do klientów w całej 

Europie dostarczono już ponad 80 auto-

busów serii ComfortClass 500. Jurorzy 

docenili stylistykę Setry, która zapoczątko-

wała nowe trendy w designie autobusów. 

Zwrócili uwagę na ergonomiczną tablicę 

rozdzielczą, w tym centralny wyświetlacz, 

wodny tempomat oraz oświetlenie. Sertra 

jest również bezpieczna i oszczędna. 

Uroczyste wręczenie nagrody dla Mię-

dzynarodowego Autokaru Roku 2014 od-

będzie się podczas październikowych tar-

gów w Kortrijk. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Volvo, Ford, Daimler

www.truck-van.pl
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We wrześniowym słońcu wszyst-

kie ciężarówki prezentowały się 

imponująco. Szczególny podziw 

wzbudzały starsze egzemplarze. Każdy 

szczegół był dopracowany z wyjątkową 

pieczołowitością. Niestety, Miss może 

być tylko jedna… Tytuł „Pomorskiej 

Miss Scania” zdobył w tym roku „Hot 

Rod” firmy Repiński. Publiczności naj-

bardziej spodobała się „Indianka” Ada-

ma Miętkowskiego, która otrzymała 

również nagrodę dyrektora oddziału 

Scania Gdańsk, Sławomira Hofmana. 

Za najlepiej utrzymanego weterana szos 

jury uznało ciężarówkę Scania 143M fir-

my Transport Krajowy i Międzynarodo-

wy Gwiździel. 

Wybory Miss Scania to okazja nie 

tylko do zaprezentowania swojej uko-

chanej ciężarówki, ale również wspól-

na zabawa. O dobry nastrój widzów 

przed wręczeniem nagród zadbał ka-

baret Limo. Oprawę muzyczną zapew-

nili: zespół Coctail, finalista programu 

„Must be the Music”, skrzypek – To-

masz Dolski oraz Jarek Janiszewski, 

który przedstawił swój nowy projekt 

muzyczny: „Otoczeni przez bydło”. 

Emocji dostarczyły organizowane kon-

kursy. 

W tym roku nie zabrakło również wąt-

ku edukacyjnego. Podczas specjalnie za-

aranżowanej scenki, wszyscy mogli zoba-

czyć, jak przebiega akcja ratunkowa oraz 

dowiedzieć się, jak należy zachować się 

i w jaki sposób postępować, będąc świat-

kiem wypadku. Pokaz wzbudził duże zain-

teresowanie wśród całych rodzin. 

Imprezę zakończyła parada najpiękniej-

szych ciężarówek Scania ulicami Trójmiasta. ▐

KD
Fot. K. Dziewicka, M. Kij

Konkurs piękności
Jak co roku najpiękniejsze Scanie walczyły o tytuł „Pomorskiej Miss”. 
Do gdańskiego oddziału Scania Polska zjechali zarówno weterani szos, jak i najnowsze 
egzemplarze – Scanie Streamline. Były pomoce drogowe, samochody pożarnicze 
i jeden policyjny. Pojawił się również… rower.

Spore zainteresowanie wzbudziła 
scenka przedstawiająca stan zaraz 
po wypadku drogowym. Będąc 
światkiem takiego zdarzenia, łatwo 
„stracić głowę”. Tego typu pokazy 
przygotowują nas do sytuacji, jaką 
możemy zastać na drodze.

Miss Publiczności. „Indianka” 
Adama Miętkowskiego 
otrzymała również nagrodę 
dyrektora oddziału Scania 
Gdańsk, Sławomira Hofmana, 
który docenił zmiany, 
jakim ciągle jest poddawana. 

Miss Weteranka. 
Najlepiej utrzymanym 
weteranem szos uzna-
no Scanię 143M firmy 
Transport Krajowy 
i Międzynarodowy 
Gwiździel. 

Pomorska Miss Scania.„Hot Rod” firmy 
Repiński w tym roku na zlocie Master 
Truck został ogłoszony „Najładniejszą 
ciężarówką z Polski”, a w Szwecji 
podczas Nordic Trophy wygrał w kate-
gorii „Najlepszy Ciągnik Siodłowy” 
i otrzymał pierwszą nagrodę Svempy.

www.truck-van.pl
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Więcej zdjęć można zobaczyć 
na stronie www.truck-van.pl

W 
czasie spotkań można dowiedzieć 

się, ile oszczędza się, wybierając 

odpowiednie rozwiązania. Cał-

kowite koszty posiadania i użytkowania 

(TCO) pojazdu ciężarowego spełniającego 

normą emisji spalin Euro 5, pokonującego 

rocznie 150 tys. km w ciągu 4 lat wynoszą 

600 tys. euro. Najwięcej wydatków gene-

ruje paliwo – 36%, nieznacznie mniej kie-

rowca – 33%, 12% – pojazd, 5% – przeglądy 

i naprawy. Z tego wynika, że duży poten-

cjał w oszczędzaniu kosztów w przedsię-

biorstwie transportowym ma zużycie pa-

liwa. Wpływając na ten czynnik, można 

sporo zaoszczędzić. A jak to zrobić? Od-

powiedź jest prosta: efektywna jednostka 

napędowa i dobrze wyszkolony kierowca. 

10% w 5 lat

Na przestrzeni ostatnich 6 lat Iveco Stra-

lis przeszedł swego rodzaju ewolucję, dzięki 

czemu udało się w nim zredukować zużycie 

paliwa o ok. 10%. Najwięcej korzyści pod 

tym względem przyniósł model Ecostralis. 

Zastosowana w nim technologia pozwoliła 

zaoszczędzić w porównaniu do poprzed-

niego modelu aż 7,3%. Przyczyniły się do 

tego ECOSwitch uruchamiający program 

iEco, który automatycznie dostosowuje 

zmiany biegów i pracę silnika do obciążenia 

oraz tryb ECOFleet w skrzyni biegów Eu-

rotronic, który umożliwia kierowcy zmiany 

biegów, gdy jest to konieczne, jednak pełna 

opcja manualnej zmiany biegów jest ogra-

niczona, aby zoptymalizować dobór prze-

łożeń i wykluczyć ryzyko błędu ludzkiego. 

Zastosowanie w Stralisie Hi-Way nowej 

kabiny o zmniejszonym współczynniku Cx 

zredukowało kolejne 2%. A co równie istot-

ne, po zastosowaniu silnika Euro 6 wielkość 

spalania pozostanie na niezmienionym po-

ziomie. Podczas spotkań eksperci z Iveco 

przedstawiają w szczegółach rozwiązania 

zastosowane w tym silniku. W całym zakre-

sie mocy spełnia on najnowszą normę emi-

sji spalin tylko dzięki zastosowaniu sytemu 

SCR i fi ltra cząstek stałych.

9 tys. euro w rok

Dodatkowym wsparciem w redukcji 

spalania jest system DSE Iveconnet Drive 

na bieżąco wystawiający ocenę kierow-

cy. Podczas jazdy DSE może przyznać od 

0 do 10 pkt. Każdy wzrost o 1 pkt oznacza 

oszczędność do 5 l paliwa. Taki pokładowy 

trener może poprawić spalanie o 5 do 12%. 

Dość istotnym elementem w zarządza-

niu taborem jest system telematyczny, któ-

ry nie tylko kontroluje pracę pojazdu, ale 

również monitoruje zachowanie kierowcy. 

Iveconnet Fleet umożliwia zdalne pobiera-

nie danych z pamięci tachografu, monito-

rowanie czasu pracy kierowcy, przesyłanie 

wiadomości między kierowcą a dyspozyto-

rem, defi niowanie stref, których pojazd nie 

powinien opuszczać oraz wystawia ocenę 

stylu jazdy kierowcy i generuje raporty do-

tyczące przebiegu eksploatacji pojazdu. 

Na koszt użytkowania samochodu 

wpływa również cena jego odsprzedaży. 

W związku z zastosowaniem nowoczesne-

go designu kabiny zarówno zewnątrz, jak 

i w środku oraz nowych procesów produk-

cji zwiększyła się o 4% wartość rezydualna 

najnowszych modeli. Dodatkowo udało się 

obniżyć o 7% koszty przeglądów i napraw. 

W sumie całkowite koszty posiadania 

i użytkowania Stralisa Hi-Way z silnikiem 

Euro 6 w porównaniu z poprzednią wersją 

spadły o 6%, co według danych Iveco od-

powiada 9 tys. euro rocznie. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Przyczepa z powodzeniem może współpra-
cować również z ciągnikami rolniczymi oraz 
maszynami budowlanymi. Dzięki mechanicz-
nemu zawieszeniu z osiami o nośności 9 t przy-
stosowana jest do jazdy w trudnym terenie. Ła-
downość przyczepy to ok. 7 t. Rama wykonana 
została z wysokogatunkowej stali, po wyśruto-
waniu zabezpieczonej przed korozją warstwą 
lakieru. Wewnętrzne powierzchnie uchylnych 
kłonic wyłożone gumą, pasy transportowe oraz 
zabezpieczenia przed przesuwaniem umiej-
scowione z przodu przyczepy zabezpieczają 
ładunek przed uszkodzeniem. Drewniana bel-
ka na spodzie przystosowana jest do przewozu 
słupów prostych i wirowanych. Obrotnica ma 
mechaniczną regulację położenia z trzema po-
ziomami zwymiarowanymi pod wysokość ob-
rotnicy na samochodzie.

Elastyczny 
transport dłużyc
Firma KH-Kipper przygotowała 
jednoosiową rozsuwaną 
przyczepę P1K z obrotnicą 
dedykowaną zarówno firmom 
zajmującym się budową, 
modernizacją i remontami 
instalacji gazowych i wodo-
ciągowych, jak i firmom 
z branży energetycznej. 

Stralis Hi-Way w drodze
Od września trwa Iveco TechLab, czyli spotkania z klientami, 
podczas których prezentowany jest nowy Iveco Stralis Hi-Way 
Euro 6. Podczas warsztatów, każdy uczestnik może nie tylko 
poznać techniczne rozwiązania zastosowane w Stralisach, 
ale również wypróbować je podczas jazd testowych. 

Zmiana rozstawu osi od 6,5 do 11 m pozwala 
na transport ładunków o długości 8÷14 m. Kło-
nice rozkładane na boki mają specjalne bloka-
dy. Dzięki regulacji długości dyszla możliwy jest 
transport słupów o długości 6÷15 m. Zamon-
towanie obrotnicy na skrzyni samochodu cię-
żarowego umożliwia współpracę z przyczepą 
i transport długich słupów energetycznych.

Przyczepa wyposażona jest w kompletną 
instalację hamulcową i elektryczną oraz do-
datkowe wyposażenie przydatne w codziennej 
pracy: błotniki plastikowe z chlapaczami, kliny 
pod koła, lampę ostrzegawczą, suche gniazda 
na dyszlu, łańcuch spinający kłonice, tablice 
wyróżniające oraz skrzynkę narzędziową. ▐

Fot. KH-Kipper

http://www.facebook.com/TruckVanPL
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W 
formie codziennych wiadomości 

przekazywane są najważniejsze 

informacje dotyczące całej gamy 

ciężarówek Mercedesa. W ramach serwisu 

z kraju i zagranicy komentowane są wyda-

rzenia tego roku z udziałem pojazdów tej 

maki. 

Podczas programu na żywo z udziałem 

publiczności szczegółowo omawiane są 

zmiany, jakie zaszły w Atego. To ofi cjalna 

premiera tego modelu w Polsce. 33% ryn-

ku pojazdów dystrybucyjnych w Europie 

należy właśnie do Atego. W nowym pojeź-

dzie z silnikiem Euro 6 udało się uzyskać 

o 5% niższe spalanie, co czyni ten model 

jeszcze bardziej atrakcyjnym. Do wyboru 

jest siedem silników: 4- i 6-cylindrowe jed-

nostki o mocy od 156 do 299 KM. Koszty 

ich eksploatacji są niższe również dzięki 

dłuższym okresom międzyprzeglądowym. 

Do nowych norm emisji spalin dostoso-

wano je poprzez zastosowanie chłodzone-

go układu recyrkulacji spalin, selektywnej 

redukcji katalitycznej SCR oraz zamknię-

tego fi ltra cząstek stałych. Zastosowanie 

technologii oczyszczania spalin BlueTec 6

pozwoliło o połowę zmniejszyć zużycie 

AdBlue w stosunku do silników Euro 5.

W sumie oferowanych jest 9 skrzyń bie-

gów, w tym manualne i zautomatyzowa-

ne. Nowa, ośmiostopniowa przekładnia 

PowerShift  3 oferowana jest z silnikami 

o mocy od 238 KM wzwyż. Zastosowano 

również elektroniczny system hamulcowy 

(EBS) z hamulcami tarczowymi. W opcji 

znalazł się stały retarder magnetyczny, jako 

dodatkowe wsparcie dla nowego hamul-

ca silnikowego. Przeprojektowana, kom-

fortowa kabina zapewnia ergonomiczne 

miejsce do pracy. Występuje w czterech 

wariantach. Układ stabilizacji toru jazdy 

i światła do jazdy dziennej są oferowane 

w standardzie. Nowe, 4-punktowe za-

wieszenie łączy bezpieczne prowadzenie 

z wysokim komfortem jazdy. Atego wystę-

puje w wariantach o dmc od 6,5 do 16 ton, 

w konfi guracji napędu 4×2 i 4×4. Może 

mieć stały bądź odłączany napęd obu osi. 

Do dyspozycji jest 15 rozstawów osi i 34 

przystawki odbioru mocy. Pojazd przygo-

towany jest do montażu kamery cofania.

Po serwisie informacyjnym oczywiście 

jest sport, a na ekranie pojawia się Mariusz 

Pudzianowski. Na koniec pogodynka za-

powiada postępujące ocieplenie na rynku 

pojazdów ciężarowych, w którym swój 

udział ma wejście w życie od nowego roku 

normy Euro 6. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Jest to naczepa podkontenerowa typu 
SC03, która debiutuje na październikowych 
targach Intermodal Europe 2013 w Ham-
burgu. Producent wyposażył ją w pneuma-
tycznie rozciąganą ramę z tyłu, blokowaną 
zamkiem pneumatycznym. Porusza się ona 
w odpornej na brud i długowiecznej prowad-
nicy wyłożonej PCV. Pojazd może transpor-
tować kontenery 20’, 30’ i 40’, w tym typu 
„High Cube”. Masa naczepy została zop-
tymalizowana z korzyścią dla oszczędnej, 
bezawaryjnej eksploatacji. 

Na bieżąco
„Mercedes-Benz News” to cykl spotkań z klientami, 
podczas których prezentowane są pojazdy: Actros, Antos, Arocs
oraz najnowsze Atego. Wszystkie z silnikami Euro 6.

Atego występuje w 42 różnych wariantach. 
Dzięki szerokiej gamie rozstawów osi, trzem 
długościom kabin oraz wersjom z napędem 
na wszystkie koła może znaleźć zastosowanie 
w wielu branżach.

Pod kontenery 
bez śladu
CIMC Silvergreen 
wprowadza kolejny model 
pojazdu, który nie pozostawia 
po sobie dwutlenku węgla. 

Naczepa podkontenerowa jest drugą, po 
kurtynowej SG03, która nie pozostawia po 
sobie tzw. śladu węglowego. Innymi słowy 
nie emituje gazów cieplarnianych w procesie 
wytwarzania i użytkowania. Jak producent to 
osiągnął? Firma CIMC Silvergreen przyzna-
je, że w toku produkcji naczepy typu SC03 
powstaje około 21,7 ton dwutlenku węgla. 
Jednak ilość tę rekompensuje, angażując się 
w wybrane projekty ekologiczne certyfi-
kowane przez TÜV w Niemczech, a także 
w podobne inicjatywy w Kenii i Chinach. Dzię-
ki nim ogranicza emisję gazów cieplarnia-
nych w stopniu, który wyrównuje ilość gazów 
w nieunikniony sposób powstającą przy wy-
twarzaniu naczep. ▐

Fot. CIMC Silvergreen

www.truck-van.pl
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Dokładne wytyczne, jak 

należy postępować, aby 

utrzymać jakość pro-

duktów i ograniczyć zagrożenia 

występujące w łańcuchu dostaw, 

zawierają wytyczne Komisji Unii 

Europejskiej dotyczące Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej (GDP, 

Good Distribution Practice) 

w transporcie produktów leczni-

czych przeznaczonych dla ludzi.

Od –25 do +20OC

Produkty farmaceutyczne za-

zwyczaj przewozi się w chłodni, 

w trzech zakresach temperatur: 

–25°C, od +2 do +8°C albo +15 

do 20°C.

Produkty transportowane w ce-

lu przeprowadzenia badania 

klinicznego raczej powinny być 

cały czas zamrożone. W związku 

z tym temperatura w chłodni nie 

powinna być wyższa niż –20°C. 

o zbyt niskiej lub zbyt wysokiej 

temperaturze, która mogłaby 

niekorzystnie wpłynąć na prze-

wożone produkty, w kilku miej-

scach rozmieszczone są czujni-

ki. Najlepszym rozwiązaniem 

jest przeprowadzenie procesu 

walidacji w akredytowanym 

laboratorium, np. w Instytucie 

Maszyn Roboczych i Pojazdów 

Samochodowych Politechniki 

Poznańskiej. Po przejściu pro-

cedury certyfi kacji pojazd może 

uzyskać certyfi kat uprawniający 

do stosowania go w przemyśle 

farmaceutycznym.

Ważne procedury

Wożąc farmaceutyki, należy 

pamiętać, jak ważne jest prze-

strzeganie odpowiednich pro-

cedur. Powinno więc się spraw-

dzać, czy zarówno temperatura, 

jak i przepływ powietrza miesz-

czą się w wyznaczonych zakre-

sach. Niedozwolone są żadne 

odchylenia poza dopuszczalny-

mi w specyfi kacji podanej przez 

producenta leku. Ładownia 

powinna uwzględniać szczegó-

łowe kwestie dotyczące układu 

przestrzeni, np. ścianę działową, 

kanały wentylacyjne lub ścianę 

cyrkulacyjną. 

Kierowcy powinni być prze-

szkoleni i muszą umieć wykazać 

się znajomością zasad obsługi 

agregatu zgodnie z wymoga-

mi GDP. Czasami fi rmy far-

maceutyczne chcą mieć wgląd 

w dokumentację poświadczają-

cą regularne przeglądy i inspek-

cje. Przynajmniej raz do roku 

należy przeprowadzać kontrolę 

kalibracji, ale niektóre fi rmy 

farmaceutyczne mogą żądać 

częstszych kontroli. Warto rów-

nież zadbać, aby temperatura 

przestrzeni ładunkowej w trak-

cie pracy jednostki odpowia-

dała odpowiednim poziomom, 

dlatego ważne jest okresowe, 

trzypunktowe kalibrowanie 

czujników.

Aby uniknąć ryzyka skażenia 

delikatnych materiałów znajdu-

jących się w przedziale ładun-

kowym, należy egzekwować 

przestrzeganie standardów do-

tyczących czyszczenia zgodnych 

z wytycznymi GDP pod nadzo-

rem certyfi kowanego personelu 

serwisowego. Przestrzeń ładun-

kową należy zawsze utrzymywać 

w czystości i korzystać wyłącznie 

z takich środków czyszczących, 

które nie wpłyną negatywnie na 

przewożone materiały. 

Pojazdy muszą być wyposażo-

ne w urządzenia do rejestrowa-

nia i monitorowania temperatu-

ry, a także drukowania biletów 

dostawy poświadczających, że 

w przestrzeni ładunkowej pano-

wała odpowiednia temperatura. 

Zalecane jest również stosowa-

nie monitoringu zdalnego, któ-

ry można prowadzić za pomocą 

systemów do śledzenia satelitar-

nego takich jak system Th ermo 

King TracKing.

Aby produkty farmaceu-

tyczne zachowały swoją jakość 

w trakcie transportu, bardzo 

ważne jest zapewnienie stabil-

nych i bezpiecznych warunków 

w kontrolowanej temperatu-

rze. Należy planować transport 

z wyprzedzeniem, aby zadbać 

o spełnienie wymogów i wdroże-

nie systemów, które umożliwiają 

zachowanie jakości produktu 

i optymalizację bezpieczeństwa 

łańcucha dostaw.  ▐

Jacek Kacprzak, 
dyrektor regionu Thermo King 
Fot. K. Dziewicka, Thermo King

Leki w drodze
Transport chłodniczy to prawdziwe wyzwanie. Liczy się nie tylko czas dostawy,
ale również niezawodność sprzętu i ludzi. Szczególnie wrażliwe na temperaturę 
są produkty farmaceutyczne. Aby zapewnić im odpowiednie warunki 
transportu, trzeba zadbać o stabilne warunki w kontrolowanej temperaturze. 

▐ Z powodu złego transportu 25% szczepionek dociera do miejsca 
przeznaczenia w złym stanie. 

▐ Prawie 30% strat w produktach farmaceutycznych może być spo-
wodowana złą logistyką.

▐ Prawie 20% środków farmaceutycznych wrażliwych na tempera-
turę ulega zniszczeniu podczas transportu ze względu na prze-
rwanie łańcucha chłodniczego.

▐ Na skutek nieprzestrzegania wytycznych określających tempera-
turę przewozu niszczonych jest średnio 0,5% dóbr.

Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Parenteral Drug Association (PDA) 
i dane przemysłowe.

Zalecana temperatura przecho-

wywania materiałów o charak-

terze medycznym, takich jak 

osocze to –30°C. Inne produkty 

wymagające chłodzenia na tym 

poziome mogą być transpor-

towane w temperaturze –25°C. 

Leki, takie jak szczepionki i prze-

ciwciała, powinny być utrzymy-

wane w temperaturze od 2 do 

8°C. Substancje czynne lub małe 

cząsteczki – od 15 do 25°C.

Wszystkie pojazdy, któ-

re mają być wykorzystywane 

w przemyśle farmaceutycznym, 

muszą przejść procedurę certy-

fi kacji i kwalifi kacji. Procedura 

certyfi kacji umożliwia spraw-

dzenie, czy pojazd utrzymuje 

właściwą temperaturę poprzez 

odwzorowanie temperatury

w ładowni w trakcie pracy 

w wymaganych zakresach tem-

peratur. Aby sprawdzić, czy 

nie występują w niej obszary 
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Pojazdy chłodnicze są w istocie ma-

szynami do „podtrzymywania przy 

życiu” produktów wrażliwych na 

zmianę temperatury. Nastawiona jest na to 

ich konstrukcja, a szczegóły budowy mogą 

mieć znaczący wpływ na wygodę i koszty 

eksploatacji. 

Z klasą

Podstawowym wymogiem przy do-

borze pojazdu chłodniczego, czy szerzej 

mówiąc izotermicznego, jest zgranie go 

z wymaganiami stawianymi przez ładunek. 

Odpowiedni pojazd dobrze chroni towar, 

a jednocześnie pozwala maksymalnie 

wykorzystać nośność podwozia, co po-

zytywnie wpływa na obniżenie kosztów 

transportu. Zbyt ciężka zabudowa niepo-

trzebnie uszczupla ładowność. 

Nadwozia izotermiczne, które izolują 

ładunek od otoczenia, mogą różnić się 

współczynnikiem przenikania ciepła k, 

który jest wielkością pomocną w okre-

śleniu zdolności zabudowy do utrzyma-

nia zadanej temperatury. Współczynnik 

ten zależy między innymi od grubości 

izolacji. W zabudowach izotermicznych 

izolacja ma około 40 mm grubości, 

w chłodniach 60, a w lodowniach co 

najmniej 80 mm. Najprostsze zabudowy 

izotermiczne nie mają agregatu chłod-

niczego. Mogą utrzymywać wymaganą 

temperaturę stosunkowo krótko i słu-

żą najczęściej do przewozu produktów 

spożywczych, które nie stawiają rygo-

rystycznych wymagań, co do warunków 

przechowywania. Nadają się najlepiej do 

uniwersalnych dostaw detalicznych na 

krótkich dystansach. W związku z tym 

często wykorzystują samochody dostaw-

cze lub lekkie ciężarówki. 

Izoterma wyposażona w agregat chłod-

niczy nazywana jest chłodnią. Agregat 

zapewnia właściwą temperaturę zarówno 

na postoju, jak i w trakcie ruchu pojaz-

du. Wraz z zastosowaniem urządzenia 

chłodzącego sensowne jest wyposażenie 

zabudowy w grubszą izolację, wspomaga-

jącą utrzymywanie zadanej temperatury: 

ujemnej lub dodatniej. Niektóre agregaty 

pełnić mogą również funkcję grzewczą. 

W praktyce najczęściej ładunek wymaga 

jednak niskiej temperatury. Zakres tem-

peratury utrzymywany przez chłodnię jest 

wskazywany przez jej klasę. „Najcieplej-

sze” pojazdy mogą przewozić towar w tem-

peraturze od +12 do 0°C, „najzimniejsze” 

w temperaturze –20°C lub niższej. Klasa 

chłodni dotyczy zdolności utrzymywania 

Chłód jest cool
W transporcie chłodniczym chodzi nie o to, by wystudzić ładunek, ale by jak najmniej 
uronić z niskiej temperatury, w jakiej był przechowywany. 

Naczepa chłodnicza firmy Krone w wariancie 
z tworzywa sztucznego. Najwięksi producenci oferują 
zarówno chłodnie stalowe, jak i kompozytowe. 
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zadanej temperatury w pustym nadwoziu 

przy temperaturze zewnętrznej +30°C. 

Choć chłodnia z agregatem ma relatyw-

nie wysoką masę, zabudowy takie montuje 

się na szeregu zróżnicowanych podwozi: 

od najmniejszych, typu Fiat Fiorino aż po 

trzyosiowe ciężarówki. W transporcie da-

lekim i ciężkiej dystrybucji używa się rów-

nież chłodniczych zestawów z przyczepą 

lub naczepą. Najmniejsze pojazdy często 

dostarczają bezpośrednio do rąk odbior-

ców, np. restauracji, towary ekskluzywne, 

o wyjątkowych walorach smakowych, któ-

re mogą zostać utrzymane wyłącznie dzię-

ki skrupulatnej kontroli temperatury na 

każdym etapie dystrybucji. 

Lodownie wyposażone są w urządze-

nia do schładzania w czasie postoju. Wy-

korzystują one suchy lód, ciecz eutek-

tyczną lub skroplony gaz. W zależności 

od klasy mogą utrzymywać temperaturę 

minimalną niższą nawet niż –20°C. Ty-

powa lodowania jest zamontowana na 

podwoziu samochodu dostawczego lub 

ciężarówki o dopuszczalnej masie całko-

witej 6÷9 t. 

Do końca i po drodze

O cechach użytkowych nadwozia decy-

duje nie tylko jego rodzaj i klasa, ale rów-

nież szczegóły konstrukcyjne. Odwiecz-

nym dylematem w transporcie dalekim jest 

alternatywa: naczepa-chłodnia stalowa czy 

z tworzywa sztucznego? Różnica dotyczy 

System podwójnej podłogi 
w naczepie Krone zwiększa 
jej wszechstronność 
i zdolności przewozowe. 

Chłodnia Schmitz z poszyciem z tworzywa. 
Oznaczenie FRC wskazuje na zdolność 
utrzymywania wewnątrz temperatury od +12 
do –20OC. 

Nieco większy pojazd z zabudową kontenerową na podwoziu 
Fiata Doblò. Prostopadłościenne nadkola i listwy do mocowania 
belek pozwalają utrzymać ładunek w porządku podczas jazdy. 
Zabudowa ma wygodne w mieście drzwi boczne. 
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materiału poszycia. Czołowi producen-

ci europejscy mają w ofercie oba rodzaje 

naczep i trudno polecać szczególnie któ-

rykolwiek z nich. Masa własna jest porów-

nywalna, łatwość naprawy miejscowych 

uszkodzeń również. Niektórzy użytkowni-

cy twierdzą, że poszycie stalowe zapewnia 

lepszą ochronę ładunku przed włama-

niem. Wyraźnie zaznaczają się również 

rejony, w których przewagę mają jedne lub 

drugie pojazdy. I tak chłodnie z tworzy-

wa mają powodzenie na południu Europy 

i w krajach skandynawskich. Chłodnie sta-

lowe są wybierane zwykle przez nabywców 

z Europy Środkowej i Wschodniej. 

Chłodnie różnią się również w zależno-

ści od odległości, jaką pokonują podczas 

pracy. Poza oczywistym rozróżnieniem 

wielkościowym: im dłuższa droga tym 

większa zabudowa, różnica dotyczy wy-

posażenia. Daleki transport preferuje po-

jazdy proste, nastawione na utrzymanie 

niskiej masy własnej. Jedyne, co mają to 

agregat. Ewentualne dodatkowe akcesoria 

są związane z wymaganiami ładunku. Stąd 

wewnątrz pojawiają się haki do półtusz lub 

dwupoziomowe podłogi. Rzadziej dzieli 

się nadwozie na komory, w których moż-

liwe jest utrzymywanie odmiennej tempe-

ratury. To rozwiązanie wymaga również 

odpowiedniego agregatu. 

Znaczna różnorodność panuje nato-

miast w dystrybucji. Użytkownicy dążą 

do ograniczenia wymiany ciepła podczas 

stopniowego rozładunku oraz zależy im na 

skróceniu czasu dostaw. Dlatego nadwozia 

często mają bogatsze wyposażenie. Jedną 

z opcji jest wspomniana zabudowa wielo-

temperaturowa. Popularne są dodatkowe, 

stosunkowo małe drzwi w ścianie bocznej, 

usprawniające częściowy rozładunek na 

trasie. Z tyłu często montuje się windę za-

ładowczą, która również służy temu celo-

wi. Wnętrze może być wyposażone w dru-

gi poziom podłogi lub belki rozporowe, 

które utrzymują towar na miejscu, gdy po-

jazd nie jest w pełni załadowany. Wymianę 

ciepła z otoczeniem ograniczają również 

kurtyny z pasów grubej folii. 

Typowymi pojazdami w ruchu dystrybu-

cyjnym są lodownie. Ich nadwozia podzie-

lone są na komory, co ułatwia częściowy 

rozładunek przy zachowaniu właściwych 

warunków przechowywania towaru. 

Stalowy furgon Krone z roletą w miejscu tylnych drzwi. 
Pojazd użyteczny w pracy kurierskiej i wszędzie tam, gdzie liczy 
się czas dostawy. Sztywne ściany dobrze zabezpieczają ładunek 
nie tylko przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. 

Wymienne nadwozie chłodnicze 
Krone. Agregat zabudowany 
w niszy nie zmienia wymiarów 
zewnętrznych nadwozia. 

Zestaw dystrybucyjny z zabudową Schmitz-Cargobull. Dla ułatwienia załadunku i rozładunku 
pomiędzy chłodnią na samochodzie i na przyczepie jest przejazd. Oba pojazdy mają własne agregaty. 
Uwagę zwraca sposób mocowania urządzenia chłodniczego w przyczepie. 

„Wraz z uruchomieniem nowego punktu 
w Suwałkach, Volvo Trucks robi kolejny, waż-
ny krok na drodze ciągłego rozwoju firmy. 
Mamy nadzieję, że dzięki jego funkcjonowa-
niu, dzięki temu, że jesteśmy bliżej państwa 
– naszych klientów, zarówno pozycja, jak 
i oferta firmy w tej części Polski zostanie jesz-
cze bardziej wzmocniona” – powiedziała pod-
czas inauguracji Małgorzata Kulis, dyrektor 
zarządzający Volvo Truck Center Polska. 

W Polsce działa obecnie 12 punktów Volvo 
Truck Center oraz 20 autoryzowanych punk-
tów serwisu i sprzedaży oryginalnych części 
zamiennych Volvo, co łącznie daje liczbę 
32 punktów serwisowych samochodów cięża-
rowych i autobusów Volvo. 

W Suwałkach znajduje się również jeden 
z 23 punktów sprzedaży samochodów cięża-
rowych Volvo, jakie w chwili obecnej funkcjo-
nują na terenie Polski. 

Serwis Volvo Truck Center w Suwałkach zaj-
muje powierzchnię 600 m2, na które składają 
się dwa pełnoprzejazdowe stanowiska napraw-
cze, część biurowa oraz magazynowa. Serwis 
zatrudnia 8 osób i świadczy pełną gamę usług 
serwisowych. Nowy punkt znajduje się na tere-
nie bazy PKS Suwałki, przy trasie nr 8. 

Fot. Volvo

Volvo Trucks 
w Suwałkach

W grudniu minionego roku 
w Suwałkach otwarto nowy punkt 
sprzedaży i serwisu Volvo Truck 
Center. We wrześniu dokonano 
uroczystej inauguracji 
działalności tej placówki. 

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

Mała rewolucja

Najmniejsze chłodnie mają zwykle 

bardzo zindywidualizowany charakter, 

tak co do objętości wnętrza, jak i zasto-

sowanych rozwiązań. Ich popularność 

rośnie nie tylko dlatego, że coraz więcej 

klientów chce spożywać dania z coraz 

bardziej wyrafinowanych składników. 

Głównym stymulatorem ich rozwoju 

jest przemysł farmaceutyczny i potrzeba 

dostarczania we właściwych warunkach 

leków do aptek. 

Podobnie jak w większych chłodniach, 

dąży się do ułatwienia stopniowego wy-

ładunku poprzez stosowanie drzwi bocz-

nych. Nadwozie również może być podzie-

lone na komory i wyposażone w foliowe 

kurtyny. Wiele najdelikatniejszych ładun-

ków podróżuje w chłodniach stworzonych 

nie na bazie kontenera z płyt o strukturze 

sandwicza, ale w pojazdach wykorzystu-

jących standardowe nadwozie furgonu, 

wyposażone w odpowiednią izolację. Ob-

jętość wnętrza jest naturalnie ograniczona, 

ale za to pojazd odznacza się lepszymi wła-

snościami aerodynamicznymi, co pozwala 

mu poruszać się z wyższą prędkością przy 

zachowaniu względnie małego zużycia 

paliwa. Jeśli chodzi o agregaty chłodni-

cze, czołowi wytwórcy oferują je niemal 

w każdym rozmiarze i dopuszczają różne 

sposoby ich zabudowy, np. na dachu lub 

we wnęce nad kabiną, co zmniejsza wyso-

kość pojazdu. 

Izoterma, chłodnia czy lodownia może 

dość elastycznie dopasować się do potrzeb 

użytkownika, ale sama również oczekuje 

specjalnego traktowania – przynajmniej 

w pewnym zakresie. Przede wszystkim 

nie należy dopuszczać do zawilgocenia 

nadwozia. Trzeba je dokładnie myć i re-

gularnie wietrzyć. Zapachy unoszące się 

wewnątrz są nieprzyjemne, a dla wielu 

kontrahentów przewoźnika będą oznaką 

niskich standardów higienicznych. Należy 

również pamiętać o prawidłowej obsłu-

dze i przeglądach agregatów. W interesie 

swoich klientów i własnym. Właściwie 

pielęgnowany pojazd odwdzięczy się bez-

awaryjną eksploatacją i łatwiej znajdzie 

nabywcę na rynku wtórnym. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij

Maleńka chłodnia wykonana w nadwoziu Fiata Fiorino. Ładownia ma regularny 
kształt, a półka ułatwia przewóz towaru w skrzynkach i jego stopniowy rozładunek. 
Dodatkową pomocą służą drzwi boczne. 

Popularna w krajach skandynawskich chłodnia 
ze składaną ścianą boczną. Pojazd wyprodukowała firma 
Schmitz. Poszycie jest z tworzywa sztucznego. 
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Gdy mowa o jedzeniu, ludzie stają 

na baczność. Higiena jest podsta-

wowym wymogiem, jaki stawia się 

transportowi żywności. Hurtowy przewóz 

płynnego ładunku w cysternie jest jak 

przenoszenie herbaty w termosie. Gwa-

rantuje zawartości bezpieczeństwo i dobre 

warunki przechowywania. Jedynie skala 

działania jest znacznie większa i stawia też 

większe wyzwania. 

Nabiał, olej, alkohole

W cysternach spożywczych przewożone 

są różnego typu ładunki. Od mleka, śmie-

tany i serwatki, poprzez oleje: rzepakowy, 

słonecznikowy, palmowy, kokosowy aż do 

soków, piwa, wina i czekolady. W dużych 

zbiornikach przewozi się również glukozę, 

wykorzystywaną jako słodzik przy pro-

dukcji napojów. Każdy z wymienionych 

ładunków wymaga odmiennego traktowa-

nia, a czasem pojazdu o specjalnym wypo-

sażeniu. 

Zbiorniki cystern spożywczych są naj-

częściej wykonywane z kwasoodpornej 

stali nierdzewnej. Wnętrze zbiornika jest 

idealnie gładkie. Spawy zostają starannie 

wypolerowane. Producenci dążą do wy-

eliminowania miejsc, gdzie mogłyby gro-

madzić się zanieczyszczenia. Najczęściej 

wewnętrzny płaszcz zbiornika jest otulony 

izolacją o grubości 100 mm, którą zakry-

wa płaszcz zewnętrzny, wykonany ze stali 

lub polerowanego aluminium. Wewnętrz-

ne dennice wykonane ze stali, z zewnątrz 

mogą być zakryte dennicami z laminatu, 

co ułatwia osiągnięcie pożądanego kształ-

tu i ogranicza masę własną pojazdu. Aby 

zminimalizować wpływ promieni słonecz-

nych na temperaturę ładunku, zbiornik 

najczęściej jest wykonywany w kolorze 

białym lub srebrzystym. Ten drugi jest 

szczególnie często wybierany przez użyt-

kowników, ponieważ wygląda efektownie 

i jest stosunkowo łatwy do utrzymania 

w czystości. Robi „higieniczne” wrażenie. 

W przypadku niektórych ładunków, 

np. czekolady, wymagane jest utrzymywa-

nie dość wysokiej temperatury w zbior-

niku. Wówczas pojazd wyposażony jest 

w system grzewczy. Jego główną częścią 

są kanały umieszczone pomiędzy dwiema 

warstwami płaszcza zbiornika. Jest w nich 

rozprowadzany czynnik grzewczy (np. 

para lub ciepła woda), który w połączeniu 

z izolacją ścian wykonaną np. z poliure-

tanu i wełny mineralnej zapewnia ładun-

kowi ciepło. Układ ogrzewania może być 

podłączony do układu chłodzenia silnika 

ciężarówki lub korzystać z niezależnego 

źródła energii. 

Podobnie jak w innych typach cystern, 

wnętrze zbiornika podzielone jest na komo-

ry lub wyposażone w falochrony. Ogranicza-

ją one kołysanie się cieczy i pomagają po-

„Mleczarka” Seka. W transporcie 
płynnych artykułów spożywczych przydają się 

nie tylko lekkie naczepy, ale również lekkie 
ciągniki, najlepiej z tylnym zawieszeniem na czterech poduszkach 

powietrznych, które sprzyja zachowaniu stabilności i podnosi komfort jazdy.

Szczelnie i higienicznie
Cysterny są wygodnym środkiem transportu płynnych artykułów spożywczych. 
Odpowiednio pielęgnowane zapewniają ładunkowi bardzo dobrą ochronę. 
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jazdowi zachować stabilność podczas jazdy. 

W transporcie spożywczym najczęściej sto-

sowane są zbiorniki o przekroju okrągłym. 

Ciepło lub pod gazem

Ogólna zasada dotycząca przewozu ar-

tykułów spożywczych w cysternach jest 

podobna, jak w przypadku chłodni. Po-

jazd odbiera ciecz, która ma odpowiednią 

temperaturę, a jego zadaniem jest jedynie 

utrzymanie jej na właściwym poziomie 

do chwili rozładunku. Do kontroli tem-

peratury służą termometry umieszczone 

w komorach zbiornika. Obecnie stosu-

je się zarówno termometry analogowe, 

jak i cyfrowe. Do zadań kierowcy należy 

regularne kontrolowanie temperatury. 

W przypadku cystern ogrzewanych można 

ją również regulować za pomocą termostatu. 

Przetwory mleczne należą do ładun-

ków wrażliwych, wymagających starannej 

kontroli temperatury i przestrzegania cza-

su dostawy. Wino jest łatwym ładunkiem 

i bez szkody znosi trudy podróży. Inaczej 

piwo, które zawiera gaz. Aby podczas jazdy 

nie uległo spienieniu, cysterny nie ładuje 

się nim do pełna. U góry zostaje poduszka 

gazowa, którą wypełnia się dwutlenkiem 

węgla. Jest on dostarczany za pomocą do-

datkowego układu w pojeździe. Cysterna 

musi być bardzo dokładnie odtłuszczona, 

zdezynfekowana i całkowicie szczelna. 

Najbardziej niewdzięcznym ładunkiem 

jest czekolada. Przy zbyt niskiej tempera-

turze krzepnie, przy zbyt wysokiej – przy-

pala się. W obu przypadkach powstają duże 

straty. Zakres temperatury między jednym, 

Naczepa Feldbinder z bogatym wyposażeniem, obejmującym 
pomost oraz dużą szafkę z tyłu, mieszczącą zawory. 

Cysterna spożywcza Schwarzmüller wykonana z najwyższej jakości 
materiałów i podzespołów, charakteryzująca się niską masą własną 
oraz trwałością i funkcjonalnością w eksploatacji. 

Schwarzmüller Polska Sp. z o.o., ul. Opłotek 42, PL 01-940 Warszawa,  Tel./Fax +48-22 8650-308,  office.warszawa@schwarzmueller.com
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a drugim stanem mieści się w przedziale 

od około 38° do 55°C. Kierowca powinien 

troszczyć się o to, by czekolada zachowała 

właściwą konsystencję. Błąd może drogo 

kosztować. Jedynym sposobem pozbycia 

się ze zbiornika skrzepniętej lub przypalo-

nej czekolady jest jej wypłukanie. 

Na glanc

Zbiorniki cystern spożywczych, po-

dobnie jak pozostałych, wyposażone są 

w szczelne włazy, zawory denne oraz izo-

lowane rury spustowe, które mogą być za-

montowane z tyłu lub z boku, w zależności 

od życzenia nabywcy. Zawory denne mogą 

być podgrzewane. „Wejścia” i „wyjścia” ze 

zbiornika mogą być przystosowane do za-

łożenia plomb. W ramach dodatkowego 

wyposażenia producenci proponują pom-

pę do załadunku i rozładunku cysterny, 

a także zgromadzenie zaworów w jednym 

miejscu, w zamykanej, kwasoodpornej 

szafce. Jako opcja dostępne są również po-

mosty obsługowe oraz schowki na węże. 

Wyposażenie można uzupełnić o central-

ny układ myjący. Należy jednak pamiętać, 

że dodatkowe akcesoria zwiększają masę 

własną pojazdu, ograniczając jego możli-

wości przewozowe. Masa pustej cysterny 

spożywczej w wariancie bazowym na ogół 

nie przekracza 7 t. 

Pojazd powinien posiadać atest Pań-

stwowego Zakładu Higieny i certyfi kat 

ATP. Ponadto należy się nim odpowiednio 

zajmować. Za stan ładunku odpowiada 

kierowca. W jego gestii jest również utrzy-

mywanie cysterny w czystości. O tym, czy 

cysterna została właściwie umyta można 

przekonać się, dokonując inspekcji zbior-

nika z latarką w ręku lub oceniając jakość 

wody pochodzącej z płukania zbiornika. 

Jednak dla wielu fi rm, które są sprzedaw-

cami bądź odbiorcami płynnych artyku-

łów spożywczych, najbardziej miarodajny 

jest certyfi kat wydawany przez myjnię, wy-

specjalizowaną w czyszczeniu zbiorników. 

Transport artykułów spożywczych w cys-

ternach wymaga od fi rmy przewozowej 

i jej pracowników wysokiego poczucia 

odpowiedzialności. Jednak prawidłowo 

prowadzony jest wydajnym i bezpiecznym 

sposobem przewozu towarów, które potem 

w różnej postaci trafi ają na nasz stół. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Stosunkowo 
nieskomplikowana 
naczepa Seka, 
przeznaczona do 
transportu nabiału. 

Naczepa spożywcza Magyar. Do wyposażenia dodatkowego 
tego typu pojazdów może należeć układ grzewczy lub pompa 
do załadunku i rozładunku. Powodują one wzrost masy własnej, 
ale specyfika ładunku lub oczekiwania klientów czasem obligują 
przewoźników do stosowania dodatkowych akcesoriów. 

Naczepa Feldbinder w barwach jednego 
z niemieckich, wyspecjalizowanych przewoźników. 
Cystern spożywczych nie można wykorzystywać 
do transportu innego typu ładunków. 

Cysterna firmy Magyar. Izolacja 
zbiornika jest niezbędna zarówno 
wtedy, gdy ładunek potrzebuje 
ciepła, jak i chłodu. 

We wrześniu w podkrakowskiej Modlnicy 
uroczyście otwarto nowe Truck & Bus Center. 
„To bardzo ważny moment w historii firmy MAN 
w Polsce i już ósme nasze własne centrum ser-
wisowo-sprzedażowe. Jednym z jego atutów jest 
bliskie sąsiedztwo autostrady A4 oraz dróg krajo-
wych nr 7 i 94. Liczymy, że zlokalizowany tu serwis 
MAN będzie dobrze służył przemierzającym ten 
szlak transportowcom” – powiedział Piotr Stański, 
prezesa zarządu MAN Truck & Bus Polska.

36. serwis MAN-a36. serwis MAN-a

Uroczyste otwarcie Truck & Bus Center w Modlnicy. 
Wstęgę przecinają od lewej: Adam Zajusz, menedżer 
sprzedaży w Regionie Południe, Wojciech Gołota, 
menedżer stacji serwisowej, Piotr Stański, prezes 
zarządu MAN Truck & Bus Polska oraz Tadeusz 
Wójtowicz, wójt gminy Wielka Wieś.

Obiekt o powierzchni 2400 m2 jest bliźniaczo 
podobny do Truck & Bus Center Małopole, koło 
Warszawy, które działa od kwietnia br. Znajduje 
się tutaj hala warsztatowa z pięcioma stanowi-
skami naprawczymi, profesjonalna linia diagno-
styczna, stanowisko napraw blacharskich oraz 
myjnia. Na miejscu są biura sprzedaży MAN 
i Neoplan, MAN TopUsed, MAN Finance oraz 
pełna oferta usług posprzedażnych wraz z klu-
bem dla kierowców MAN Trucker’s World. Kie-
rowca, czekający na odbiór swojego pojazdu, 
może odpocząć w komfortowym pokoju, z dostę-
pem do Internetu.

Otwarcie kolejnego Truck & Bus Center to 
potwierdzenie realizacji strategii inwestycyjnej 
MAN w Polsce. W Małopolsce już od 6 lat działa 
fabryka pojazdów ciężarowych. Nowe centrum 
serwisowo-sprzedażowe uzupełnia ofertę MAN-a
w tym regionie. Docelowo w nowym obiekcie 
znajdzie pracę 30 osób. To już 36 serwis MAN-a 
w Polsce. ▐ 

Fot. MAN
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Zwyczajowe kopanie w koło na wie-

le się nie zdaje. W XXI wieku nie 

przystaje korzystać z takich metod 

kontroli ogumienia. Producenci opon już 

od lat pracują nad elektronicznymi sys-

temami pomagającymi w racjonalnym 

monitorowaniu opon. Jednym z nich jest 

ContiPressureCheck, który nie tylko po-

daje dokładne ciśnienie i temperaturę, ale 

również pomaga zarządzać paliwem i opo-

nami we fl ocie. Może się więc przyczynić 

do obniżenia kosztów operacyjnych. 

System ContiPressureCheck przetesto-

wało ponad 30 fl ot samochodów cięża-

rowych, przyczep i autobusów w Europie 

i Stanach Zjednoczonych. W trakcie te-

stów w ponad 20% pojazdów wystąpiły 

usterki kół. Były to problemy z obręczami, 

uszkodzenia opon przebitych gwoździami 

i wadliwe zawory. Dzięki systemowi mo-

Stop!Stop!
Dopompuj kołoDopompuj koło

Nieprawidłowe ciśnienie w oponach skraca im życie i generuje 
wyższe koszty transportu, powodując większe spalanie. Dzisiaj 
można temu w prosty sposób zaradzić. 

nitorowania ciśnienia, usterki zostały wy-

kryte i naprawione na czas. Opony można 

było dalej użytkować bez potrzeby ich wy-

miany na nowe.

System ContiPressureCheck można ła-

two zainstalować. Gumowy kontener jest 

przyklejany do wewnętrznej strony bieżni-

ka opony, a na nim montuje się nadajnik, 

który ma ok. 2 cm i waży mniej niż 20 g. 

Nadajnik powinien działać przez 6 lat lub 

ok. 600 000 km. Urządzenie nieustannie 

rejestruje pochodzące z czujników dane 

dotyczące ciśnienia powietrza i tempera-

tury opon i w regularnych odstępach czasu 

przekazuje je bezprzewodowo do odbior-

nika w pojeździe. Elektroniczny sterownik 

wysyła wyliczone dane do wyświetlacza 

w kabinie kierowcy, który dzięki temu może 

śledzić stan opon w czasie rzeczywistym. 

System ContiPressureCheck natych-

miast powiadamia kierowcę o złym ci-

śnieniu, co umożliwia szybką reakcję. Je-

śli ciśnienie gwałtownie spadnie, system 

w ciągu kilku sekund uruchomi alarm.

Podczas wymiany opony nadajnik moż-

na usunąć z uchwytu i używać dalej w no-

wej oponie. Odbiornik jest zamontowany 

Herbert 
Mensching, 
szef działu mar-
ketingu i sprzedaży 
opon ciężarowych 
w regionie EMEA 
(Europa, Bliski 
Wschód i Afryka)

„Badania pokazały, że 
ponad 90% wszystkich awarii ogumienia 
jest poprzedzonych powolnym ulatnianiem 
się, które powoduje stopniową utratę po-
wietrza przez oponę. System ContiPressu-
reCheck może teraz skutecznie wyelimino-
wać te problemy.”

Nadajnik wielkości ok. 2 cm, ważący mniej niż 20 g montowany jest po wewnętrznej stronie 
opony. W razie potrzeby można go zdemontować i przełożyć do nowej opony. 

na stałe na ramie pojazdu. System współ-

pracuje z oponami i pojazdami wszystkich 

marek.

W samochodach użytkowych średni 

poziom niedopompowania opon wynosi 

12%. Powoduje to wyższe opory toczenia 

i natychmiast zwiększa zużycie paliwa 

i emisję CO2. Jednocześnie nawet nie-

wielkie niedopompowanie zwiększa ugię-

cie opony, co podnosi jej temperaturę 

i skraca żywotność. Z drugiej strony zbyt 

wysokie ciśnienie w oponach przyspie-

sza zużycie lub powoduje deformację, co 

również przyczynia się do obniżenia ich 

trwałości. ▐

KD
Fot. Continental

http://www.truck-van.pl/gratishttp://www.truck-van.pl/gratisk l/ ikhtthtthtthtthhtttttt
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Takie wnioski można wyciągnąć 

z przeprowadzonego na zlecenie 

fi rmy Goodyear badania, w któ-

rym wzięło udział ok. 500 operatorów 

fl ot we Francji, Włoszech, Niemczech, 

Polsce i Hiszpanii w połowie tego roku. 

Odpowiadając na potrzeby rynku, Go-

odyear stworzył dwie linie opon: KMAX 

– z przebiegiem dłuższym nawet o 35% oraz 

FUELMAX – oszczędzającą paliwo dzięki 

nawet o 10% niższym oporom toczenia. 

Jednocześnie pozostałe parametry opon 

pozostały na niezmienionym poziomie.

Obydwie gamy obejmują szeroki zakres 

zastosowań i mogą być stosowane przez 

cały rok. Spełniają również wymagania 

opon zimowych.

35% dłużej

KMAX to opony do zastosowań regio-

nalnych, gdzie przebieg ma dość istotne 

znaczenie. Oferowana jest opona KMAX S 

na oś kierowaną, KMAX D na oś napędową 

oraz KMAX T do naczep. W porównaniu 

z regionalnymi oponami Goodyear RHS II 

i RHD II przebiegi w nowej gamie wzrosły 

o 35%, a poziom efektywności paliwowej 

pozostał na tym samym poziomie. Opony 

na oś napędową spełniają wymagania sta-

wiane oponom zimowym i posiadają nie 

tylko oznaczenie M+S (do jazdy w błocie 

i po śniegu), ale także oznaczenie „Alpi-

ne” lub symbol góry o trzech szczytach 

z płatkiem śniegu (ang. 3PMSF) świadczą-

cy o tym, że mogą być stosowane podczas 

jazdy w ciężkich warunkach zimowych.

W KMAX S zastosowano technologię 

inteligentnego żebra (ang. IntelliMax Rib 

Technology). Profi l bieżnika zaprojekto-

wano przy pomocy modelowania kom-

puterowego, aby zapewnić optymalny 

rozkład ciśnienia w oponie, co sprzyja 

równomiernemu zużywaniu się ogumie-

nia oraz długim przebiegom. Technologia 

ta dotyczy usztywnionej rzeźby bieżnika, 

odpornej na oddziaływanie dużych sił 

na zakrętach – większa sztywność opo-

ny przy centralnych rowkach redukuje 

przemieszczanie się bloków bieżnika, jed-

nocześnie zapewniając dobre prowadze-

nie. Dzięki zastosowaniu tej technologii 

mniejszy jest również pasek bieżnika, co 

wydłuża przebieg. Solidne i szerokie że-

bra w pasie barkowym charakteryzują się 

wysoką odpornością na ścieranie. Opona 

ma lepsze osiągi na mokrej nawierzchni 

dzięki odpowiedniej geometrii i kolejno-

ści lamel, które zaprojektowano, również 

wykorzystując modelowanie kompu-

terowe. Kanaliki do usuwania wody na 

spodzie lamel obwodowych zmniejszają 

ciśnienie wody we wgłębieniach bieżnika 

oraz zwiększają przyczepność opony na 

mokrej nawierzchni. Kołnierzowy kształt 

rowków zapewnia skuteczne uwalnianie 

zakleszczonych kamieni. 

Natomiast w oponie na oś napędową 

KMAX D zastosowano technologię inteli-

gentnego bieżnika (ang. IntelliMax Tread 

Technology), polegającą na zastosowaniu 

dwóch warstw mieszanki gumowej. Gór-

ną warstwę opracowano z myślą o zapew-

nieniu długich przebiegów – zwiększono 

więc odporność na ścieranie, natomiast 

warstwa bazowa redukuje ciepło, co za-

pewnia niskie opory toczenia. Opona 

KMAX D ma kierunkową rzeźbę bieżni-

ka w kształcie litery V, co zapewnia do-

skonałe parametry jezdne oraz bardzo 

niski poziom hałasu. Tak jak w przy-

padku opon na oś kierowaną KMAX S, 

profi l bieżnika zaprojektowano kompu-

terowo, aby zapewnić optymalny rozkład 

ciśnienia w oponie. Potencjalnie wysokie 

przebiegi uzyskano dzięki zastosowaniu 

bieżnika o odpowiedniej sztywności, 

geometrii klocków oraz większej ilości 

gumy odpornej na ścieranie. Geometria 

usztywnianych klocków została zoptyma-

lizowana przy użyciu modelowania kom-

puterowego, dzięki czemu opona lepiej 

pokonuje zakręty i lepiej trzyma się drogi. 

Zastosowanie lamel wafl owych zapewnia 

zoptymalizowaną równowagę pomiędzy 

przebiegiem a trakcją. 

Na zamówienieNa zamówienie
65% europejskich flot wybiera opony na podstawie informa-
cji o ich osiągach. Najważniejszymi czynnikami decydującymi 
o zakupie są przebieg i efektywność paliwowa.

Dwa zestawy rozpędzają się do prędkości 65 km/h, po czym są wyhamowywane na mokrej nawierzchni. Jeden zestaw ma komplet 
opon KMAX, drugi Michelin Multiway 3D. Droga hamowanie zestawu z oponami Goodyear jest krótsza o ok. 3 m.

9/201328 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.plPRODUKTPRODUKTOgumienieOgumienie



10% niższe opory toczenia

Wysokie ceny oleju napędowego i duży 

udział kosztów paliwa w rachunku ekono-

micznym przedsiębiorstwa transportowego 

spowodowały, że przewoźnicy coraz więk-

szą wagę przywiązują do rozwiązań, które 

ograniczają spalanie. Odpowiedzią na to 

jest gama opon FUELMAX, przy konstru-

owaniu której szczególny nacisk położono 

na zmniejszenie oporów toczenia i możli-

wości stosowania opon zarówno w trans-

porcie dalekobieżnym, jak i regionalnym. 

Według wyliczeń fi rmy Goodyear zasto-

sowanie w 50 zestawach opon z najnow-

szej gamy FUELMAX może wygenerować 

oszczędność 190 tys. zł, przy założeniu, że 

samochody pokonują 150 tys. km rocznie. 

W energooszczędnej gamie znajduje się 

opona na oś kierowaną – FUELMAX S, na 

oś napędową – FUELMAX D oraz na oś 

naczepy – FUELMAX T. Największą zaletą 

tych opon są niskie opory toczenia, przy za-

chowaniu przebiegu i drogi hamowania na 

mokrej nawierzchni na dobrym poziomie. 

W porównaniu z oponami długodystan-

sowymi Goodyear Marathon LHS II+ oraz 

LHD II+, opony na oś kierowaną i na oś 

napędową FUELMAX zapewniają śred-

nio do 10% niższe opory toczenia. Nowe 

opony mają też dłuższe przebiegi, nawet 

do 15% w porównaniu do opon Marathon 

LHS II oraz LHD II. 

FUELMAX można stosować zarówno 

w transporcie dalekobieżnym, jak i re-

gionalnym. Opona napędowa ma ozna-

kowanie M+S oraz symbol 3PMSF, czyli 

jest dostosowana do jazdy w ciężkich wa-

runkach śniegowych. Zastosowano w niej 

kierunkową rzeźbę bieżnika, która za-

pewnia lepsze parametry jezdne oraz niż-

szy poziom hałasu. Niskie opory toczenia 

i niski poziom hałasu, bez uszczerbku dla 

przebiegu, są wynikiem zmniejszonej głę-

bokości antypoślizgowej. Dobre parame-

try jezdne, przebiegi oraz przyczepność 

to efekt zastosowania elastycznych lame-

lek Flexomatic w kształcie kropel desz-

czu oraz występowania wpółotwartych 

barków opony, które redukują hałas oraz 

zwiększają przyczepność. 

W oponach FUELMAX na oś kierowaną 

zastosowano technologię inteligentnych 

rowków (ang. IntelliMax Groove Techno-

logy), która optymalizuje opory toczenia. 

W oponie wbudowana jest „ukryta” rzeźba 

bieżnika. W pierwszym okresie eksploata-

cji pierwotna rzeźba bieżnika składająca 

się z trzech żeber jest eksploatowana przy 

minimalnych oporach toczenia. W miarę 

zbliżania się zużycia opony do 50%, od-

krywane są kolejne rowki i w efekcie w po-

łowie okresu eksploatacji opony widoczne 

jest sześć żeber. Natomiast przy zużyciu 

opony na poziomie około 75%, cztery że-

bra zapewniają przyczepność na mokrej 

nawierzchni przez cały okres eksploatacji 

ogumienia. Przy użyciu zaawansowanej 

analizy prognostycznej, konstruktorzy 

zmniejszyli energię cierną wytwarzaną 

przez bieżnik, co zrekompensowało re-

dukcję powierzchni nieślizgającej się, dzię-

ki czemu można było jeszcze zwiększyć 

przebieg. Przyczepność na mokrej na-

wierzchni jest większa dzięki lamelom 

krawędziowym oraz zoptymalizowanym 

kątom lamel, co dodatkowo obniżyło opo-

ry toczenia.

Opony KMAX oraz FUELMAX mogą 

być bieżnikowane. W ofercie znalazły 

się opony TreadMax KMAX D i Tread-

Max FUELMAX D na oś napędową oraz 

opony TreadMax KMAX T i TreadMax 

FUELMAX T na oś naczepy. Opony na 

oś napędową dostępne są w rozmiarach 

315/80R22,5 oraz 315/70R22,5, a na oś 

naczepy: 385/65R22,5 oraz 385/55R22,5. 

FUELMAX T 435/50R19,5 zostanie nie-

długo wprowadzony na rynek. Użytkow-

nicy opon poprzedniej generacji mogą 

więc zamawiać opony bieżnikowane 

z nowej gamy.

Zanim Goodyear wprowadził nowe 

opony na rynek, testował je u swoich klien-

tów. Wszyscy zgodnie potwierdzili zarów-

no dłuższe przebiegi, jak i niższe zużycie 

paliwa oraz dobrą trakcję na ośnieżonych 

nawierzchniach. Potwierdzają to również 

przeprowadzone testy, które dowodzą, że 

opony KMAX są bezpieczne dzięki krót-

kiej drodze hamowania na mokrej na-

wierzchni, a opony FUELMAX oszczędza-

ją do 2 l paliwa na 100 km w porównaniu 

z oponami konkurencji. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Goodyear

Na zdjęciach widać faktyczny ubytek paliwa 
podczas testu. Z prawej beczka z paliwem 
zainstalowana na naczepie pojazdu z oponami 
konkurencyjnymi, z lewej z FUELMAX.

Dwa identycznie wyposażone zestawy pokonują jednocześnie trasę 200 km po torze. 
Jeden ma założone opony FUELMAX, drugi konkurencyjne, o gorszej klasie energetycznej 
(FUELMAX: oś kierowana – B, oś napędowa – B, oś naczepy – A, konkurent odpowiednio: 
D, E, C). Próba wykazała oszczędność paliwa rzędu 1,9 l/100 km.

Niskie opory toczenia to jeden z najważniejszych kryteriów branych 
pod uwagę podczas wyboru opon. Aż 77% spośród badanych wskazało 
ten czynnik jako bardzo ważny. Opony z gamy FUELMAX odpowiadają 
na to zapotrzebowanie dzięki obniżonym oporom toczenia.

Opony gamy 
KMAX to wydłużone 
przebiegi nawet 
o 35%. 

www.truck-van.pl
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Czasem mamy poczucie, że żyjemy 

w paskudnych czasach jednorazowych 

samochodów i kwiatów wielokrotne-

go użytku. Że dawniej było odwrotnie, bo 

i auta, i roślinność były prawdziwe. Jednak 

niebagatelnym osiągnięciem początku XXI 

wieku jest coraz powszechniejsza świado-

mość, że nic nie jest proste i odizolowane od 

reszty. Stąd między innymi zrównoważony 

rozwój i szerokie spojrzenie na problemy co-

dzienności. Oraz coraz lepsze pojazdy użyt-

kowe, spełniające oczekiwania wszystkich, 

którzy mają z nimi do czynienia. 

Człowiek też… człowiek!

Do tej pory najmniej powodów do zado-

wolenia mieli kierowcy. Samochody dystry-

bucyjne sprzedaje się trudniej i w mniejszej 

liczbie niż np. ciągniki siodłowe, a nabywcy 

są mocno skoncentrowani na niskiej cenie 

zakupu. Ten niefortunny zbieg okoliczno-

ści odbijał się na wyposażeniu kabin, które 

spełniało zaledwie podstawowe wymaga-

nia: żeby było na czym siedzieć i deszcz nie 

zacinał do środka. Wyjątków było niewiele. 

Pomimo rozwoju rynku pojazdów dys-

trybucyjnych, trzyosiowa Scania G400 na-

dal wyróżnia się na korzyść. Może dlatego, 

że z racji modułowej konstrukcji ma tak 

Z chęcią
Są dwie rzeczy, które uprzykrzą każde zajęcie: 
zły szef i złe narzędzie. Scania G400 jest udanym 
„instrumentem dystrybucji”, a zainwestowanie 
w nią dobrze świadczy o trosce o ludzi 
i jakość ich pracy.

Scania G400 LB6×2MNA

Dmc (t) ............................................................................ 26
Masa własna (t) .........................................................12,35
Rozstaw osi (mm) .......................................................4900
Średn. zawrac. między krawężnikami (m) .................10,18
Typ silnika ........................................ DC13 113 400 Euro 5
Liczba i układ cylindrów ................................................. R6
Pojemność (dm3) .........................................................12,7
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) ..............400/296/1900
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) .2100/1100÷1300
Skrzynia biegów.....................................zautomatyzowana 
  .................................GRS895R 12-biegowa z Opticruise
Przełożenie przekładni głównej ................................2,92:1
Przeglądy .......................................................co 90 tys. km
Gwarancja ................................................................... 1 rok

Kabina wyposażona jest w leżankę. Oparcie fotela 
pasażera można złożyć, aby mieć podręczny 
stolik. Niezależnie od tego, w tablicy rozdzielczej 
schowany jest rozkładany, sztywny blat znany 
z modeli długodystansowych. 

Czytelność tablicy rozdzielczej poprawia 
wielofunkcyjny wyświetlacz pomiędzy głównymi 
„zegarami”, który pokazuje wybrany przez 
kierowcę zestaw informacji. Ekran w rogu 
przekazuje obraz z kamery cofania. 

www.truck-van.pl
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wiele wspólnego z modelami dla dalekiego 

transportu? A może takie efekty przyno-

si „zrównoważony rozwój” zastosowany 

w praktyce, przy projektowaniu pojazdu, 

a potem doborze wyposażenia konkretne-

go egzemplarza? Kabina typu G jest wyżej 

położona niż P, za to tunel w środku jest 

niższy i kierowca może czuć się swobod-

niej. Znaczna wielkość i ładowność za-

budowy, wynoszące odpowiednio 47 m3 

i 13,6 t wskazują zresztą Scanii miejsce 

w ciężkiej dystrybucji, odbywającej się na 

długich dystansach. Zastosowanie kabiny 

G jest więc uzasadnione. Pojazd mieści 

18 europalet. 

Wewnątrz znajdziemy pojedynczą, 

dolną leżankę. Przeszklenie za drzwia-

mi polepsza widoczność, a intymność 

chwil odpoczynku zapewniają zasłonki. 

Pod leżanką jest duży schowek-szufl ada. 

Mniejsze skrytki ulokowano nad przednią 

szybą. Pneumatycznie zawieszony fotel 

o dużym zakresie regulacji oraz obleczona 

skórą kierownica o zmiennym położeniu 

pozwalają zająć wygodną pozycję. Kabina 

spoczywa na czterech poduszkach. Dla-

tego komfort jazdy jest wysoki, chociaż 

przednia oś wspiera się na parabolicznych 

resorach piórowych. 

Elektrycznie regulowane lusterka są 

podgrzewane, tak samo przednia szyba. 

To olbrzymie ułatwienie przy złej, mroź-

nej aurze. Dodatkowo z tyłu znajduje się 

kamera, przekazująca obraz na ekran na 

tablicy rozdzielczej. Choćby była szósta 

rano, środek grudnia i ciasny plac, manew-

rowanie jest proste. 

Największą zaletą podwozia jest jednak 

12-biegowa skrzynia ze zautomatyzowa-

nym sterowaniem Opticruise. Występuje 

w wersji bez pedału sprzęgła. Jej oprogra-

mowanie pozwala uzyskać niskie spala-

nie w zróżnicowanych warunkach jazdy, 

ponieważ komputer dobiera przełożenia 

tak, aby silnik jak najdłużej pozostawał 

w ekonomicznym zakresie obrotów. Nie 

wyposażono jej wprawdzie w program 

Power, ale jest użyteczny w gęstym ru-

chu kickdown, umożliwiający szybką 

redukcję i rozpędzenie ciężarówki. Po-

nadto kierowca może zmieniać przeło-

żenia ręcznie, jeśli uzna to za konieczne. 

W ruszaniu pod górę pomaga Hill-hold. 

Praktyka pokazuje, że trudno przerzucać 

biegi bardziej ekonomicznie niż komputer. 

Można się o tym od razu przekonać, ponie-

waż na pokładzie jest Scania Driver Support, 

wystawiający ocenę za sposób jazdy i podpo-

wiadający prawidłowe zachowania. Scania 

ma również system FMS, który rejestruje 

i gromadzi dane o pojeździe i o tym, jak ob-

chodzi się z nim kierowca. 

Spokojna głowa

Silnik należy do prostych i trwałych 

jednostek wyposażonych w indywidual-

nie sterowane pompowtryskiwacze (PDE). 

Za oczyszczanie spalin odpowiedzialny 

jest system selektywnej redukcji katali-

tycznej (SCR), zamontowany w układzie 

wydechowym i wykorzystujący do pracy 

AdBlue. Diesel napędza drugą oś o zaska-

kująco małym przełożeniu 2,92. Jednak 

z racji momentu obrotowego dochodzą-

cego do 2100 Nm dobrze sobie radzi, 

a pomocą służy skrzynia biegów o dużej 

rozpiętości przełożeń. Ostatni bieg jest 

biegiem bezpośrednim. 

Unoszona oś wleczona opuszcza się au-

tomatycznie, gdy nacisk na oś napędową 

przekroczy nominalne 11,5 t. Własności 

trakcyjne w trudnych warunkach popra-

wia możliwość dociążenia osi napędzanej 

do 13 t oraz blokada mechanizmu różni-

cowego. Elektronicznie sterowane hamul-

ce tarczowe są wyposażone w ESP i układ 

kontroli trakcji TC. 

Podczas jazdy Scania zachowuje się 

przewidywalnie. Jest dość dynamiczna, 

a koleiny i nierówności drogi są dobrze 

tłumione. Sześciocylindrowy diesel odzna-

cza się wysoką kulturą pracy, odczuwalną 

również przy tych rzadkich okazjach, gdy 

skrzynia lub fantazja kierowcy pozwolą 

mu popracować na wyższych obrotach. 

Charakterystyczną cechą silnika z pom-

powtryskiwaczami jest nie tylko stosunko-

wo prosta obsługa, ale przede wszystkim 

niskie zużycie paliwa. Srebrna Scania ma 

również komplet spojlerów, które sprzyjają 

zmniejszeniu apetytu na olej napędowy. 

Wspomagacze

Nadwozie chłodnicze wykonała fi rma 

Igloocar. Ściany o budowie sandwicza 

mają poszycie zewnętrzne i wewnętrzne 

z laminatu poliestrowo-szklanego z żel-

kotem. Izolację stanowi pianka poliure-

tanowa. Podłogę pokrywa jednolita płyta 

z blachy ryfl owanej, a wnętrze oświetlają 

wydajne, trwałe i oszczędne diody LED. 

Poza dwuskrzydłowymi drzwiami z tyłu, 

zabudowa ma małe drzwiczki z prawej 

strony. Pozwalają na stopniowy rozładu-

nek przy ograniczonej wymianie ciepła 

z otoczeniem. 

Zabudowa została wyposażona w agre-

gat jednotemperaturowy Carrier Supra 

850 ze sterowaniem mikroprocesorowym 

EasyCOLD i windę załadowczą Bär Car-

golift  BC 2000 S4U. W kabinie znajduje 

się rejestrator pracy agregatu DataCOLD. 

Nośność windy na ramieniu 1 m wynosi 

2 t, a na ramieniu 1,4 m, czyli w pobliżu 

krawędzi – 1,4 t. Sterowana jest panelem 

z zewnątrz lub nożnie, przyciskami na plat-

formie. Podczas korzystania z windy pewną 

komplikację stanowi sposób mocowania 

odchylanej belki przeciwnajazdowej. Poza 

tym podwozie jest dobrze przygotowane 

do współpracy z zabudową. Nie tylko gdy 

mowa o budowie ramy, ale również insta-

lacji elektrycznej, która pozwala łatwo pod-

łączyć urządzenia pracujące w zabudowie, 

aby je monitorować i nimi sterować. 

Scania G400 z zabudową Igloocar 

usprawnia pracę i czyni ją łatwiejszą. 

Wynika to z całościowego spojrzenia na 

przebieg procesu, jakim jest dystrybucja. 

Starannie wykonane i nowocześnie wy-

posażone nadwozie robocze gwarantuje 

odpowiednią ochronę ładunkowi. Wygod-

na kabina jest podarunkiem dla kierowcy. 

Oferuje mu warunki, które ograniczają 

zmęczenie, co pozytywnie wpływa na 

przebieg jazdy. Oszczędny i cichy układ 

napędowy zadowoli użytkownika cięża-

rówki i jest korzystny dla środowiska. Czy-

li dla każdego z nas. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Jednolita blacha na podłodze oraz 
biegnące na dole ścian metalowe listwy 
zabezpieczają zabudowę i ułatwiają 
jej mycie. 

Winda sterowana jest panelem 
z prawej strony lub przyciskami 
na platformie. Tylne drzwi można 
przytulić do boków zabudowy 
i zablokować. 
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W 
tym roku sprzedaż autobusów 

w Polsce może spaść nawet o 20%, 

co jest związane z mniejszymi za-

mówieniami realizowanymi za pomocą 

środków z funduszy unijnych. Przewoź-

nicy czekają na nową transze unijnych 

pieniędzy. Choć spadki dotyczą głównie 

segmentu miejskiego, również dostawcy 

pojazdów międzymiastowych i turystycz-

nych nie mają powodów do radości. Sy-

tuację na polskim rynku pogarsza zalew 

tanich importowanych autobusów używa-

nych, których jest u nas zarejestrowanych 

kilkukrotnie więcej niż nowych. W cią-

gu dwóch kwartałów br. zarejestrowano 

w Polsce 787 nowych autobusów, czyli 

9,4% mniej niż przed rokiem. W tym sa-

mym okresie jednak polscy przewoźnicy 

zarejestrowali aż 2288 szt. używanych au-

tobusów z importu, czyli 12% więcej niż 

przed rokiem. Malejąca sprzedaż na rynku 

polskim skłoniła wielu importerów i pro-

ducentów autobusów do zaciskania pasa 

i nie wystawiania się w Kielcach. Tak uczy-

niły np. MAN, Irisbus, Scania, Volvo oraz 

mniejsi dostawcy autobusów: MAZ, Oto-

kar i Wowo z ofertą pojazdów Otoyol.

Mało, ale treściwie

W tym roku na Transexpo można było 

zaobserwować wyraźny kontrast między 

frekwencją i liczbą wystawców, a dużą 

innowacyjnością prezentowanych auto-

busów. Szczególnie błyszczała ekspozycja 

fi rmy Solaris, która przedstawiła dwa au-

tobusy miejskie z silnikami Euro 6: model 

Urbino 18 z jednostką DAF MX11 – może 

być dostępna w trzech wariantach mocy 

(210÷271 kW) dla autobusów 12-, 15- 

i 18-metrowych oraz w Interurbino. Dru-

gi autobus – Interurbino – wyposażono 

w jednostkę Cummins ISB6, 7E6 Euro 6, 

którą producent stosuje również w miej-

skich Urbino o długościach 8-12 m, a także 

w hybrydach. Gwiazdą na stoisku Solari-

sa był 12-metrowy autobus elektryczny 

z automatycznym systemem szybkiego 

ładowania na dachu pojazdu. Autobus 

„z pantografem” nie musi posiadać du-

żych i ciężkich baterii, ponieważ na każ-

dej pętli może być doładowywany. Zasięg 

w prezentowanym egzemplarzu wynoszący 

70 km w zupełności więc wystarczy. Solaris 

Podczas Transexpo specjalne jury przyznało medale Targów Kielce. W kategorii 
Autobusy medal przypadł Solarisowi Urbino 12 Electric. Przed rokiem medal targów 
otrzymał inny autobus elektryczny Solarisa – Urbino 8,9LE Electric.

Nadeszły chude lata
Duży spadek sprzedaży autobusów na rynku krajowym, szczególnie w segmencie miejskim, 
i brak perspektyw na poprawę tej sytuacji w najbliższym roku sprawiły, że tegoroczne 
Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego Transexpo były dość skromne. Nie zabrakło 
jednak interesujących nowości.
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z tym systemem może zabrać podobną licz-

bę pasażerów jak autobus z silnikiem diesla 

i zachowuje mobilność przez całą dobę. 

Podczas targów odbyła się pierwsza pu-

bliczna prezentacja autobusu przegubo-

wego Mercedes-Benz Conecto z silnikiem 

Euro 6, w którym do oczyszczania spalin 

służą trzy systemy: fi ltr cząstek stałych, 

układ recyrkulacji spalin EGR i system 

SCR przyczyniający się do neutralizacji 

tlenków azotu w spalinach poprzez wtrysk 

mocznika AdBlue do układu wydechowe-

go. Zużycie AdBlue podczas jazdy wyno-

si ok. 3-5% spalanego oleju napędowego. 

Mercedes w tym roku sprzedał już pierw-

sze autobusy z silnikami Euro 6 w Polsce. 

Dwa Citaro dostarczono przewoźnikowi 

z Białegostoku. 

Holenderska firma VDL, oprócz zna-

nego już autobusu Futura HD2, promo-

wała w Kielcach także autobus miejski 

na bazie Mercedesa Sprintera – MidCi-

ty. Producent znacznie więcej nowości 

szykuje na jesienne Targi Autobusowe 

w Kortrijk, na których swoją premierę 

będą miały: autobus Citea w wersji elek-

trycznej, nowa gama małych autobusów 

miejskich o długościach 8÷10 m oraz 

model Futura HD w wersji międzymia-

Chińskie autobusy BYD 
spotkamy już w Holandii (gdzie 
znajduje się europejska centrala 
marki), Włoszech, Kolumbii, 
Izraelu i Turcji. Z czasem do 
oferowanego modelu długości 
12-metrów dołączą modele 
9- i 18-metrowe.

Holenderski producent VDL promował m.in. 13-metrowy, 2-osiowy model 
Futura_HD2, w którym wygospodarowano 57+2 foteli. Przy zbiornikach 
paliwa o pojemności 860 l autobus może bez tankowania przejechać 
ok. 3 tys. km. Do tego ma możliwość załadowania w luki bagażowe 
przedmiotów o masie 830 kg. Takie parametry nie byłyby możliwe do 
uzyskania bez dużego odchudzenia pojazdu i szerokiego zastosowania 
tworzyw sztucznych. W samej konstrukcji dachu udało się zmniejszyć 
masę o 150 kg w porównaniu ze starszymi modelami. 

Mercedes-Benz Conecto to obecnie 
najpopularniejszy, obok Solarisa 
Urbino, autobus dostarczany 
przewoźnikom miejskim w Polsce. 
Teraz importer przedstawił ten 
model w wersji z silnikiem OM 
470LA Euro 6 o pojemności 10,7 
litra i mocy 265 kW.
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jest napędzany silnikiem Cummins ISL-

GeEV320 o pojemności 8,9-litra i mocy 

235 kW przy 2000 obr/min. Ta znana 

konstrukcja napędza już ponad 20 tys. 

pojazdów. Dostawą skroplonego metanu 

dla olsztyńskiego przewoźnika zajmu-

je się fi rma Gazprom Germania, która 

jest zobowiązana również do przygoto-

wania infrastruktury tankowania LNG. 

W Olsztynie na razie będzie funkcjono-

wać stacja mobilna, jednak w ciągu pół 

roku Gazprom zainstaluje półprzenośną 

zautomatyzowaną stację o pojemności 

30 m3. Obecnie autobusy na LNG są droż-

sze o ok. 15-25% od klasycznych pojazdów 

zasilanych olejem napędowym. Dodatko-

we inwestycje, ze względu na zastosowa-

nie niemal dwukrotnie tańszego paliwa, 

zwrócą się jednak w ciągu 3-4 lat eksplo-

atacji. Pojazdy na LNG w porównaniu 

z autobusami na CNG nie wymagają wy-

gospodarowywania aż tyle przestrzeni na 

dodatkowe zbiorniki gazu. W mniejszym 

stopniu wzrasta też masa pojazdu, a same 

zbiorniki są tańsze.

AMZ Kutno zaprezentował model 

City Smile w wersji 8,5-metrowej, któ-

ry zabiera na pokład 60 pasażerów i ma 

22 miejsca siedzące. Ma on jednak kla-

syczną dla autobusów szerokość 250 cm, 

a nie 10 cm mniejszą, jaką zazwyczaj 

spotyka się w tak krótkich pojazdach. 

Do jego napędu służy silnik Iveco NEF 

4-N40-ENT-V o mocy 130 kW. Produ-

cent z Kutna chwali się dostawą pierw-

szego autobusu elektrycznego długości 

12 m na rynek szwedzki i zamówieniem 

na kolejny taki pojazd, tym razem dłu-

gości 18 m. Autobusy AMZ na tamtejszy 

rynek wyposażone są w silniki synchro-

niczne zabudowane w piastach, a energia 

do ich napędu pobierana jest z akumu-

latorów litowo-tytanowych. Przewagą 

tego rodzaju baterii nad powszechnie 

stosowanymi litowo-jonowymi jest moż-

liwość dostarczenia w jednej chwili ol-

brzymich ilości energii przy niewielkim 

nagrzewaniu się. Autobusy AMZ będą 

ładowane z pantografów na każdym 

przystanku. Dodatkowo wyposażono je 

m.in. w podgrzewane fotele pasażerskie, 

a także w 50 kW generator, który można 

łatwo zdemontować i w jego miejsce za-

instalować kolejne akumulatory. 

stowej, która szybko może znaleźć uzna-

nie polskich przewoźników. 

Różne nastroje

Niewesoło było na stoisku Autosana, 

jednak tuż po targach poznaliśmy tego 

powody. Coraz mniejsza liczba zamówień 

przyczyniła się do kłopotów fi nansowych 

spółki. W konsekwencji fi rma złożyła 

wniosek o upadłość. Obecnie w sanockim 

zakładzie zatrudnionych jest ok. 500 osób, 

które od czerwca nie otrzymują pełnej 

pensji. Sąd w Krośnie ma miesiąc na roz-

patrzenie wniosku, który może przyjąć lub 

odrzucić. Wynik postępowania nie musi 

jednak oznaczać defi nitywnego zakończe-

nia produkcji autobusów w Sanoku. Jesz-

cze przed informacją o złożeniu wniosku 

o upadłość przedstawiciele spółki zapo-

wiadali budowę podwozia własnej kon-

strukcji dla autobusów Solina i Wetlina 

oraz pojazdów specjalnych, które to do 

tej pory powstawały na podwoziach Mer-

cedes Vario. Niemiecki producent zaprze-

stał jednak ich produkcji w połowie roku, 

a inne oferowane na rynku podwozia nie 

spełniały kryteriów sanockiej spółki, m.in. 

w zakresie dopuszczalnej masy całkowi-

tej. Trudno przewidzieć, czy te prace będą 

kontynuowane. 

W ostatnim roku Autosan egzystował 

od kontraktu do kontraktu głównie na au-

tobusy miejskie. Największym z nich była 

dostawa 73 sztuk Sancity dla Lublina. 

Dobre nastroje panowały natomiast na 

stoisku soleckiego Solbusa, który chwalił 

się wygranym przetargiem na dostawę 

47 szt. autobusów przegubowych Sol-

city 18 dla Warszawy oraz pionierskim 

w skali europejskiej projekcie dostawy 

autobusów zasilanych skroplonym gazem 

ziemnym LNG. Od 1 października 11 au-

tobusów SM12 Solcity LNG zaczęło re-

gularne przewozy w Olsztynie. Model ten 

Firma AMZ z Kutna poszerzyła rodzinę autobusów miejskich 
City Smile o model długości 8,5 metra. Pod koniec roku 
AMZ dostarczy również pierwszy autobus długości 18 m.

W tym roku sanocki producent promował na Transexpo 
modele Sancity 9LE Euro 6 oraz Eurolider 9 Eco. Czyżbyśmy 
mieli oglądać ekspozycję Autosana po raz ostatni?

Podczas targów holenderski VDL promował np. autobus 
miejski MidCity zbudowany na bazie Mercedesa Sprintera. 
Pojazd ten wytwarzany jest w zakładzie, z którego niegdyś 
wyjeżdżały autobusy pod marką Kusters.

Jedyną firmą, jaka podczas Transexpo 
zdążyła zaprezentować minibusa na bazie 
najnowszego Spintera była spółka Mercus 
z Nadarzyna. 
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Na stoisku Auto-Cuby, oprócz luksuso-

wo wyposażonych minibusów i prostszych 

wersji międzymiastowych, promowano 

również autobus miejski Cityline zasilany 

CNG. Dzięki zasilaniu tańszym metanem 

przewoźnik może zaoszczędzić na paliwie 

40% kwoty, jaką wydałby na zakup oleju 

napędowego. Takie dwa pojazdy już dostar-

czono klientowi w Austrii, a prezentowana 

wersja trafi  do przewoźnika w Krośnie. 

Egzotycznie

Swoich szans na polskim rynku poszu-

kuje również chiński BYD, który ma ambi-

cje stać się ważnym graczem rynku samo-

chodów elektrycznych i hybrydowych oraz 

autobusów w Europie. Przewagą tej fi rmy 

nad europejską konkurencją jest projekto-

wanie i produkcja silników elektrycznych, 

baterii oraz pełnej infrastruktury do ła-

dowania pojazdów we własnym zakresie. 

Z tego względu BYD jest w stanie zaoferować 

produkty w niższej cenie niż rywale korzy-

stający zazwyczaj z usług poddostawców. 

W Kielcach BYD pokazał 12-metrowy 

autobus e-bus 12, którego zasięg na jednym 

ładowaniu w ruchu miejskim przekracza 

250 km. Ciężkie, trzytonowe baterie jednak 

mocno ograniczają możliwości przewoże-

nia pasażerów. Autobus może zabrać nieco 

ponad 60 osób. Cena pojazdu jest wysoka 

(ok. 400 tys. euro netto), ale wg importera, 

dzięki elektrycznemu napędowi, roczny 

koszt eksploatacji jest niższy od spalinowe-

go odpowiednika o ok. 150÷200 tys. zł. Tym 

samym dodatkowy wydatek poniesiony na 

jego zakup zwróci się w ciągu 4-5 lat.

SOR natomiast chwali się dostarcze-

niem w ciągu pięciu lat 200 autobusów 

na rynek polski. Oprócz oferty klasycz-

nych pojazdów miejskich zasilanych 

olejem napędowym uwagę przykuwał 

8-metrowy elektryczny SOR EBN8 

z nową przednią ścianą nadwozia. Za-

sięg prezentowanego modelu na jednym 

ładowaniu wynosi 180÷200 km. Czeski 

producent oferuje pojazdy elektryczne 

o długościach 8-, 9- i 10 m.

Tradycyjnie nie zabrakło nowości na 

stoiskach dostawców komponentów dla 

producentów autobusów i infrastruktury 

dla przewoźników. Dużą uwagę zwiedza-

jących wzbudzał system podglądu wokół 

pojazdu ProViuTM360. Za jego pomocą, 

przy użyciu czterech lub więcej kamer, kie-

rowca może na specjalnym monitorze ob-

serwować wirtualny obraz swojego samo-

chodu. Kierowca ma wówczas wrażenie, że 

widzi obraz kamery znajdującej się około 

2 m od pojazdu i nieco nad nim. Może 

w ten sposób doskonale obserwować np. 

martwe pole na krańcach autobusu, co do 

tej pory było niemożliwe. To rozwiązanie 

z pewnością znajdzie uznanie w branży 

transportowej, pozwalając na uniknięcie 

wielu drobnych kolizji i poprawę bezpie-

czeństwa, jednak na handlową wersję trze-

ba jeszcze poczekać. 

Od kilku lat podczas targów Transexpo 

prezentowane są ekspozycje zabytkowych 

autobusów. W tym roku swoją premierę 

miał Chausson AH48 pieczołowicie od-

budowany przez warszawski Klub Miło-

śników Komunikacji Miejskiej. Odrestau-

rowany egzemplarz powstał w 1950 r. i był 

używany we francuskiej armii. Obecnie 

został dostosowany do kolorystyki stoso-

wanej przez stołecznego przewoźnika na 

przełomie lat 40. i 50.

Tegoroczne targi Transexpo odzwiercie-

dlają kondycję polskiego rynku autobusów. 

W oczekiwaniu na środki unijne gminy 

wstrzymują się z zakupami autobusów miej-

skich, co może skutkować spadkami sprze-

daży w kolejnych latach. Lepsze jutro ma 

nastąpić dopiero w 2015 r. Do tego czasu 

producenci będą musieli jakoś przetrwać, 

w czym może im pomóc rosnąca sprzedaż 

w segmentach międzymiastowym i tury-

stycznym. Należy spodziewać się, że kolejne 

kieleckie targi będą jeszcze skromniejsze. ▐

Przemysław Dobrosławski
Fot. P. Dobrosławski

Solbus SM12 LNG jest napędzany skroplonym gazem ziemnym LNG, który powstaje w wyniku 
jego schłodzenia do temperatury wrzenia (–163OC). Pierwsze 11 autobusów zasilanych tym 
paliwem wozi od października mieszkańców Olsztyna. To pionierski projekt na skalę europejską.

Francuskie autobusy Chausson AH48 (z lewej) zaczęły regularne przewozy 
w Warszawie 22 lipca 1947 r. Kilkaset autobusów tego typu woziło także miesz-
kańców m.in. Rzeszowa, Opola, Kielc, Radomia i Kalisza. Obecnie w dobrym stanie 
technicznym zachowało się na świecie zaledwie kilka egzemplarzy tego modelu.

Firma Auto-Cuby, specjalizująca się w zabudowach autobusów, 
proponuje przewoźnikom kolejny sposób na obniżenie kosztów 
eksploatacji, czyli autobusy Cityline zasilane na CNG. Prezentowany 
egzemplarz zbudowano dla przewoźnika z Krosna.

Relację z targów Transexpo
można zobaczyć w programie „Na Osi” 

na antenie TVN Turbo.
Zapraszamy do oglądania.
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P rzede wszystkim dają świadectwo 

potęgi przemysłu karawaningowego. 

W imprezie odbywającej się na prze-

łomie sierpnia i września 2013 r. wzięło 

udział 570 wystawców reprezentujących 

120 marek, którzy przedstawili ogółem 

około 1800 pojazdów kempingowych. 

Praktycznie drugie tyle samochodów 

i przyczep stanęło w mieście na parkin-

gach dla gości. Targi odwiedziło 175 tys.

ludzi, czyli o prawie 15 tys. więcej niż 

przed rokiem. Około 25 tys. zwiedzających 

przybyło z zagranicy. Zainteresowanie ca-

ravaningiem nie słabnie, choć producenci 

oraz ich klienci muszą borykać się z mało 

elastycznym prawem. 

Przede wszystkim pasja

„Caravan Salon” odsłania całe bogactwo 

sposobów spędzania czasu bliżej natury. 

Jest tu wszystko: od namiotów rozkłada-

nych na dachu samochodu do wieloosio-

wych, potężnych ciężarówek terenowych 

z sypialniami, kuchnią i telewizorami 

w rozmiarze XXL. Najwięcej jest naturalnie 

pojazdów najpopularniejszych, budowa-

nych na bazie samochodów dostawczych. 

Prostsze wykorzystują oryginalne kabiny 

kierowcy oferowane przez producenta 

podwozia, bardziej zaawansowane mają 

karoserie w całości zbudowane od pod-

staw. Poziom wykończenia i wyposażenia 

zależy od gustu i zasobności nabywcy. Do 

wypracowanych przez lata schematów 

aranżacji zabudów dołączają nowe, które 

podnoszą komfort lub estetykę pomiesz-

czeń. Najnowszym trendem jest rozdzie-

lenie toalety i prysznica. Bogactwu wnętrz 

towarzyszy stylizacja nadwozi i przyczep, 

która przybiera coraz śmielsze, bardziej 

dopracowane formy. Pudełko do spania 

i gotowania nikogo już nie satysfakcjonuje. 

Caravaning to wiedza, której zdobywa-

nie nigdy się nie kończy. Jednocześnie to 

Z domem przy sobie
W każdym z nas drzemie nomada. Targi „Caravan Salon” w Düsseldorfie 
to wspaniały pretekst, aby go obudzić. 

Jedna z najbardziej typowych zabudów kempingowych, 
wykonana przez firmę Carado Mobil na podwoziu najpopularniejszego

 w tym segmencie samochodu: Fiata Ducato. 

„Fundament” dużego samochodu 
kempingowego w postaci Iveco Eurocargo. 
Podłoga kabiny kierowcy jest zupełnie płaska.

Podwozie Iveco Ducato. W tej postaci 
firma oferuje je producentom zabudów 
mieszkalnych. 
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pasja, którą dostawcy i nabywcy pojazdów 

podzielają w równym stopniu. Ich kontakt 

na targach nie ogranicza się do wymiany 

informacji. O ile czas na to pozwala, często 

przybiera formę dialogu, czy zgoła pole-

miki. Czy w ogóle można inaczej, gdy roz-

mawia się o pryncypiach: o domu i stylu 

życia? Fakt, że dom jest na kółkach, a życie 

w drodze nic tu nie zmienia. Dodaje tylko 

dyskusji pikanterii. 

Walka z nadwagą

To, co boli użytkowników, ma bezpo-

średni wpływ na konstrukcję pojazdów. 

Aby posiadacz „osobowego” prawa jazdy 

mógł swobodnie poruszać się samocho-

dem kempingowym po większości krajów 

europejskich, pojazd nie może przekraczać 

3,5 t masy całkowitej. Wytwórcom bardzo 

trudno utrzymać ją w tych granicach. Po-

siadaczom aut, którzy pakują się na długie 

wyjazdy również. Różnie sobie radzą. Re-

dukują ekwipunek, w zbiornikach na wodę 

zostawiają jedynie skromną rezerwę „do 

obmycia rąk”, a i tak narażają się na przy-

krości ze strony służb kontrolnych, które 

coraz częściej ważą przy drogach nie tylko 

40-tonowe zestawy, ale również samocho-

dy kempingowe i auta holujące przyczepy. 

Z jednej strony środowisko dąży do 

zmiany przepisów i zezwolenia kierow-

com na prowadzenie cięższych pojazdów 

np. 4,25 t, z drugiej konstruktorzy próbują 

zmieścić się w dopuszczalnej masie 3,5 t. 

Jak to ważne i trudne świadczyły liczne sa-

mochody z naklejonym wielkim znakiem 

„3,5 t”. Utrzymanie niskiej masy pojazdu 

radykalnie zwiększa krąg potencjalnych 

nabywców. 

Analogiczny kłopot mają właściciele 

przyczep. Zgodnie z polskim prawem, po-

sługując się kategorią prawa jazdy B moż-

na prowadzić zestaw o masie całkowitej 

nie przekraczającej 3,5 t, przy czym przy-

czepa musi ważyć tyle samo lub być lżejsza 

niż ciągnący ją samochód. Wyjątek doty-

czy sytuacji, gdy 3,5-tonowy pojazd holuje 

tzw. przyczepę lekką o masie całkowitej do 

750 kg. Wówczas kategoria B również wy-

starcza. Z kategorią B+E można prowadzić 

zestaw o masie powyżej 3,5 t, ale nie prze-

kraczającej 7 t. 

Rezydencja w pędzie

Jeśli przyjąć, że masa (i cena) nie ma 

znaczenia, otwiera się świat pojazdów 

o niemal nieograniczonych możliwo-

Piotr Kolejwa, 
dyrektor regionalny Fiat Proffesional

Ducato został stworzony przy współudziale firm produkujących nad-
wozia kempingowe. Dużą część ich sprzedaży stanowi właśnie Fiat. 
Dlatego specjalistyczne firmy zostały zaproszone do pracy nad tym sa-
mochodem, a obecnie biorą udział w przygotowywaniu jego następcy. 
Kluczowe jest, aby kierowca czuł się w samochodzie kempingowym 
swobodnie. Na ogół są to ludzie, którzy na co dzień poruszają się au-
tami klasy premium. Wielu użytkowników zauważa, że z punktu wi-
dzenia ergonomii, wygody obsługi Fiat nie jest typowym samochodem 
dostawczym i doceniają to. 

O naszym sukcesie na rynku karawaningowym zadecydował nie tylko samochód, ale cała 
otoczka obsługowa i serwisowa. Auto musi być sprawne cały czas, szczególnie w okre-
sie wakacji. Dzięki łatwo dostępnemu serwisowi użytkownicy czują się bezpiecznej, a pro-
ducenci i sprzedawcy samochodów kempingowych mają poczucie, że oddają klientom do 
ręki dobry produkt, z którym nowy właściciel nie będzie nigdy pozostawiony samemu sobie. 
W praktyce podwozie rzadko sprawia kłopot. Częściej zdarzają się urwane lusterka czy 
uszkodzenia w nadwoziu, do jakich doszło przy parkowaniu. Takie drobiazgi łatwo można 
naprawić. Camper Assistance świetnie się w tym sprawdza. Dążymy do tego, aby samochód 
nie był unieruchomiony dłużej niż przez jeden, najwyżej dwa dni. 
Proponujemy różne warianty pojazdów dla firm karawaningowych. Są to głownie podwozia 
z kabiną lub wyłącznie z mechanizmami sterowniczymi, przeznaczone do całkowitej zabu-
dowy. Niektóre samochody trudno potem rozpoznać. Znaczek Fiata najczęściej jest jedynie 
na kierownicy. Czasem podpowiedzią jest zamocowane na nadwoziu oznaczenie silnika 
„Multijet”, które stosuje tylko Fiat. 
Karawaning to obszar, gdzie doskonale wpasowują się marki luksusowe. Nie jest to tania tury-
styka. Koszty tego sposobu spędzania czasu bywają spore, często porównywalne z pobytem 
w hotelu. To styl życia. Wielu ludzi na pewnym etapie życia sprzedaje dom, a w zamian kupują 
mniejsze mieszkanie i kampera. Pół roku spędzają, podróżując po Europie. Gdy w samocho-
dzie sąsiadów z kempingu zauważą nowe urządzenie, nowy gadżet – też chcą go mieć. Jadą 
do serwisu, aby go zamontować. Podróżowanie samochodem kempingowym stale przybiera 
coraz to nowe barwy, przyciąga nowych ludzi. A Fiat na stałe zagościł w tym świecie.

ściach. W Düsseldorfi e prezentowano spo-

ro pojazdów kempingowych, w których 

oprócz w pełni wyposażonego „mieszka-

nia”, był również „garaż”: na skuter, Smarta 

albo… Porsche! 

Zabudowy mieszkalne na podwoziach 

terenowych to właściwie ruchome bazy 

wypadowe dla tych, którzy chcą lub muszą 

spędzać w głuszy wiele dni, a nawet tygo-

dni. Przy czym wyposażenie nastawione 

na długie okresy niezależnego funkcjono-

wania pojazdu nie musi wcale być spar-

tańskie, choć może. Niższa masa pozwala 

„Weekendowy” Ford Transit z zabudową Westfalia. 
Samochody takie mają długą tradycję i były 
wykonywane przy użyciu wszystkich generacji Transita.

Nieśmiertelny hit: California 
od Volkswagena. 

Przednionapędowy Renault Master. Takie 
podwozia z pełną, fabryczną podłogą także 
są wykorzystywane do budowy kamperów. 
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zabrać większe zapasy. Systemy wentylacji 

i ogrzewania, a także grubość izolacji 

mogą przystosowywać pojazdy bądź do 

tropików, bądź do warunków arktycznych. 

Do budowy największych samochodów 

kempingowych wykorzystuje się podwo-

zia dużych ciężarówek, klasy Mercedesa 

Actrosa, nierzadko trzyosiowych. Nieco 

mniejsze powstają na podwoziach dwu-

osiowych oraz lżejszych modelach, takich 

jak Iveco Eurocargo. Duże pojazdy tere-

nowe wytwarzane są na indywidualne za-

mówienie i decyzja, czy wybrać podwozie 

4×4, 6×6 czy 8×8 i jakiej marki, należy 

w pełni do klienta. Jak zwykle wpływ na 

nią może mieć łatwość obsługi i dostęp-

ność serwisu. Nawet w odludnych rejo-

nach globu niektóre marki są reprezento-

wane lepiej, inne gorzej. 

Na dłużej i na weekend

Wakacyjni poszukiwacze swobody lub 

starsze osoby, które chcą odetchnąć od 

niepotrzebnej już kariery i samodzielnych 

nareszcie dzieci są nabywcami bardziej 

typowych pojazdów. Najczęściej średniej 

klasy samochodów kempingowych, które 

pozwalają korzystać podczas jazdy z do-

brodziejstw kuchni i są względnie łatwe 

do manewrowania. Zaletą przyczepy jest 

możliwość pozostawienia jej na kempingu 

W lipcu jego zalety docenił minister środowiska 
Badenii-Wirtembergii i przyznał mu trzecią nagrodę 
„Environmental Technology Award 2013” w kategorii 
„redukcja emisji, oczyszczanie i separacja”. W sierp-
niu napęd otrzymał tytuł „Najlepszego Produktu Roku 
2013” w konkursie „Plus X Award”, w którym laureatów 
wybiera 130 ekspertów, reprezentujących 32 kraje. 
Wcześniej, w 2012 r. ZAwheel został wyróżniony pod-
czas targów pojazdów użytkowych IAA w Hanowerze. 

ZAwheel 
wśród najlepszych
Niemiecka firma Ziehl-Abegg zdoby-
wa kolejne nagrody za swój ele-
ktryczny układ napędowy ZAwheel. 

Tak musi wyglądać raj miłośnika podróży z domkiem na 
kołach. Ciekawy przegląd pojazdów kempingowych jest 
nie tylko na targach, ale również w mieście, na parkingach 
przeznaczonych dla gości wystawy. 

Mercedes rozkroił swojego Sprintera, 
odsłaniając sekrety zabudowy, a przy 
okazji pokazując, jak jest obszerna mimo 
zastosowania krótkiego rozstawu osi. 

Od lewej: Harald Ludescher, menedżer sprzedaży 
Ziehl-Abegg i członek jury Jens Butenandt, dyrektor 
zarządzający TÜV Süd Product Service.

To też legenda, ale europejska. Aerodynamiczne 
przyczepy Eriba są wytwarzane od przeszło pół 
wieku. Obecnie zajmuje się tym Hymer. Miejsca 
w nich może nie za dużo, ale ta sylwetka… 

Futurystyczna przyczepa kempin-
gowa firmy Knaus. Unikalne 
połączenie jachtu i odrzutowca. 
Bardzo pociągająca. 

Takim pojazdem nie jedzie się do Łeby… Czteroosiowy MAN 
ma kilka pomieszczeń, a w każdym telewizor. Pomieści zapasy 
na długą wyprawę. 

Nostalgicznie, ale z głową. Urokliwa zabu-
dowa mieszkalna, którą można po sezonie 
zdjąć i zostawić w ogródku. 

Firma Ziehl-Abegg z Künzeslau zajmuje się produk-
cją silników elektrycznych od przeszło stu lat. Bogate 
doświadczenie pozwoliło jej stworzyć wydajny, eko-
logiczny układ napędowy. Silnik elektryczny, będący 
jego sercem, montowany jest w piaście i bezpośrednio 
napędza koło. W przekazywaniu napędu nie pośredni-
czy przekładnia, która zwiększałaby masę układu na-
pędowego i przyczyniała się do strat energii. ZAwheel 
jest rozwiązaniem prostym i uniwersalnym. Stworzono 
go z myślą o niskopodłogowych autobusach miejskich, 
ale może być stosowany również w ciężarówkach. Za-
równo czysto elektrycznych, jak i hybrydach. Każdy 
z dwóch silników typu SM530 montowanych na osi 
napędowej osiąga moc 99 kW i moment obrotowy 
2100 Nm. Obecnie z napędu dostarczanego przez 
Ziehl-Abegg korzystają autobusy produkowane przez 
holenderską firmę VDL Bus & Coach. 

Elektryczny układ napędowy ZAwheel jest cichy 
i nie wydala dwutlenku węgla oraz tlenków azotu. Je-
dyne „cząstki stałe”, jakie powstają, pochodzą ze ście-
rających się opon. Jednocześnie zużywa około 50% 
mniej energii niż silnik Diesla. Mówiąc o nagrodzie landu 
Badenii-Wirtembergii, minister środowiska Franz Unter-
steller stwierdził, że: „Uczestnicy, zwycięzcy i nomino-
wani udowadniają, że są mądre rozwiązania dla wy-
zwań współczesności”. ZAwheel jest jednym z nich. ▐ 

Fot. Ziehl-Abegg
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i odbywania wycieczek autem, ale wiele 

osób woli zwiedzać okolicę na piechotę lub 

rowerem. 

Wielu amatorów wypoczynku poszuku-

je samochodów, które określa się czasem 

jako „weekendowe”. Są to uproszczone 

konstrukcyjnie kampery budowane w stan-

dardowych nadwoziach samochodów do-

stawczych. Celuje w nich niemiecka fi rma 

Westfalia, a niektórzy producenci aut włą-

czają tego typu pojazdy do oferty dilerów. 

Firmy samochodowe współpracują 

z dostawcami zabudów mieszkalnych 

i starają się zgrać swoją ofertę z ich wyma-

ganiami. Największe sukcesy odnosi na 

tym polu Fiat, który za pomocą Ducato 

opanował blisko 70% rynku podwozi dla 

samochodów kempingowych. Jego główne 

atuty to zblokowany napęd przedni z dźwi-

gnią zmiany biegów na tablicy rozdzielczej 

i „automatem” w opcji oraz systematycznie 

rosnący pakiet usług dla użytkowników 

kamperów zbudowanych na podwoziach 

Fiata. Obecnie obejmuje on oprócz łatwo 

dostępnego serwisu również platformę in-

ternetową dla użytkowników samochodów 

kempingowych, bezpłatną infolinię z pra-

cownikami operującymi w kilkunastu ję-

zykach oraz aplikację na smartfona. Dzięki 

niej szybko można zdobyć informacje nie 

tylko o najbliższym serwisie, ale również 

kempingach i atrakcjach turystycznych. 

Śladem Fiata podąża Iveco, które ak-

tywnie działa w cięższym segmencie, 

proponując głównie Daily oraz Eurocargo 

w odmianach o dmc 8, 9, 10 i 12 t. Wraz 

z nimi Iveco oddaje użytkownikom cen-

trum obsługi Camper Assistance Non-

Stop, dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni 

w tygodniu. 

Nadzieję na ożywienie sprzedaży pod-

wozi kempingowych ma Renault. Rynkiem 

prostszych „samochodów weekendowych” 

interesują się głównie Volkswagen, Mer-

cedes i Ford. Są one oferowane zarówno 

na bazie lżejszych, jak i cięższych modeli. 

Do najbardziej znanych należą volkswa-

genowskie Caravelle i California, które 

doczekały się kilku pokoleń i zdeklarowa-

nych fanów w różnym wieku. Dobrą reno-

mą cieszą się również kempingowe Sprin-

tery, a Mercedes forsuje teraz sprzedaż 

„udomowionych” Viano Marco Polo i Fun. 

Zabawa w karawaning to zbyt poważ-

ny interes, aby go lekko traktować. Targi 

w Düsseldorfi e z całą mocą ujawniły, że 

zaangażowanie w ten segment rynku może 

się opłacać i to nie tylko w kategoriach zy-

sku. Dobre wspomnienia użytkowników, 

do których „niechcący” przykleja się mar-

ka samochodu, są bezcenne. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Użytkownicy naczep Multimax z hydrau-
licznymi poszerzeniami chwalą je głównie za 
prostotę obsługi i eliminację pracy fizycznej. 
Zwiększenie szerokości naczepy z 2,54 do 
maksymalnie 3,2 m nie wymaga żadnego wy-
siłku i odbywa się za pomocą pilota zdalnego 
sterowania. Rozwiązanie to jest dostępne 
w 3-, 4- i 5-osiowych naczepach serii Multi-
max, przy czym jeśli pokład jest dwuczęścio-
wy, to tylny segment może być sterowany 
oddzielnie. Z obu stron poszerzenia są regulo-
wane bezstopniowo, a nie w ustalonych pozy-
cjach, dzięki czemu można łatwo dopasować 
wielkość pokładu do przewożonej maszyny. 
Mniejsze gabaryty są bardzo ważne, gdy 
przejazd odbywa się po wąskich drogach lub 
w mieście. Wtedy nawet kilkanaście centyme-
trów może mieć bardzo duże znaczenie. 

Do budowy naczepy zastosowano stale 
o wysokiej jakości, więc jej masa własna jest 
tylko nieznacznie większa od analogicznego 
pojazdu z ręcznie rozkładanymi poszerzenia-
mi. Dla przewoźnika oznacza to zachowanie 
dużej ładowności, przy jednoczesnym wzro-
ście funkcjonalności pojazdu. Korzystając 
z takiej naczepy, można skrócić czas załadun-
ku nawet o 20÷30 minut lub więcej, biorąc pod 
uwagę np. warunki zimowe. ▐

Fot. Faymonville

Krótszy 
załadunek
Hydraulicznie poszerzana 
naczepa niskopodwoziowa 
Faymonville Multimax jest 
dobrze znana na rynku 
francuskim, ale jej zalety 
powinny zainteresować 
przewoźników również z innych 
krajów Europy. 

Namiot na dach i jazda! Maleńka 
Panda też może być samochodem 
kempingowym i ma tę zaletę, że mrówki 
prawie na pewno nie wejdą do materaca. 

Amerykański Airstream to więcej 
niż przyczepa. To legenda. 
Niepodrabialna jak Harley-
Davidson wśród motocykli. 

Skromnie, stylowo i tere-
nowo. Staromodna, 
minimalistyczna przyczepka 
maltańskiej (!) firmy Caretta. 

Wjazd z boku czy z tyłu? No i co ze sobą zabrać? Smarta czy
Porsche? Gdy to pierwsze, wystarczy Landsberg na dwuo-
siowym podwoziu MAN-a. Gdy chcemy poszaleć, konieczny 
będzie trzyosiowy Mercedes z zabudową Vario Mobil. 

Hymer jest jednym z największych 
producentów pojazdów kempingowych. 
Podczas „Caravan Salonu” zajął całą halę. 
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N ie zamierzam być złośliwy. Najwyżej 

odrobinę. Oczekiwania nabywców 

i wyrachowanie producentów świet-

nie się uzupełniają w pikapach. Pomijając 

Stany Zjednoczone, gdzie duże znaczenie 

ma segment „full-size” reprezentowany 

przez Forda F czy Chevroleta Silverado, 

cały świat kupuje z grubsza takie same pół-

ciężarówki. Toyota Hilux albo Mitsubishi 

L200 zwane również Triton, Warrior, Hun-

ter i na kilka innych sposobów w zależno-

ści od miejsca i czasu mają ciężką robotę 

do wykonania i nie powinny być zbyt dro-

gie. Ani w kupnie, ani w eksploatacji. Stąd 

względnie prosta budowa i duże umiar-

kowanie producentów we wprowadzaniu 

modyfi kacji. Użytkownicy sobie to cenią 

i pożądają co najwyżej regularnych zmian 

w wyglądzie. 

„Młode” na polskim rynku Isuzu 

D-Max i „weteran” Nissan Navara mają 

ze sobą więcej wspólnego, niż można by 

przypuszczać, sądząc z pierwszego wraże-

nia. Jednak sporo je również różni i szala 

zwycięstwa w bezpośrednim starciu bez 

przerwy się chybocze. 

Uroda i moda

Navara, która w obecnej postaci jest 

w sprzedaży od 2005 r. obrosła presti-

żem. Sugestywna, mocna sylwetka z tra-

dycyjnym, kanciastym wlotem powietrza 

Zanim będzie za późno
Awangarda kontra klasyka czy zwodnicze opakowanie kontra skleroza? 
Porównujemy pikapy Isuzu i Nissana. 

Tablica rozdzielcza Isuzu jest bardziej fantazyjna. Nissan tchnie spokojem. Rozmieszczenie schowków jest podobne. 
Isuzu ma zamykaną skrytkę na szczycie deski, Nissan dyskretną, osłoniętą niszę pod pokrętłami klimatyzacji. 

Isuzu ma krótszy rozstaw osi i mniejszy    
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podoba się wielu kierowcom. Szczęśliwie 

nie zepsuła tego drobna modernizacja 

przeprowadzona w 2010 r. Nissan nadal 

szczyci się równo wyprasowanymi kanta-

mi. Uporządkowane, stonowane wnętrze 

także przemawia na korzyść auta. Wśród 

opcji jest wysokoprężny silnik V6 i auto-

matyczna skrzynia biegów. Nissan propo-

nuje długą listę wyposażenia dodatkowe-

go, obejmującą skórzaną tapicerkę oraz 

dwustrefową klimatyzację i sprzedaje Na-

varę jako luksusową terenówkę. Promuje 

wariant z czterodrzwiową, pięcioosobową 

kabiną, odsuwając uwagę nabywców od 

mniejszego, bardziej roboczego King Cab 

z dwojgiem drzwi i czterema miejscami, 

ale nieco większą skrzynią ładunkową. 

Najnowsza generacja D-Maxa weszła na 

rynek w 2011 r. Podobnie jak Nissan, zna-

ny w Ameryce jako Frontier, a od 2009 r.

sprzedawany także pod marką Suzuki 

Equator, również Isuzu jest pikapem o za-

sięgu transkontynentalnym. Australia zna 

go jako Holdena Colorado. Będąc pikapem 

należącym do nowego pokolenia, Isuzu 

ma niebanalną formę ze skośnymi refl ek-

torami i ociekającym chromem „dziobem”. 

Wnętrze jest równie interesujące, a wyra-

fi nowanych opcji nie brakuje. Silnik jest 

wprawdzie tylko jeden, ale do wyboru jest 

sześciobiegowa skrzynka ręczna lub pię-

ciobiegowa automatyczna. Kabiny są aż 

trzy: pojedyncza, przedłużona i podwójna. 

Tak jak Nissan, Isuzu sprzedaje u nas tylko 

wersję z napędem obu osi. 

Podobne, a różne

Pomijając tradycyjną konstrukcję 

z ramą i sztywną osią na resorach z tyłu, 

właśnie funkcjonowanie układu przenie-

sienia napędu jest tym, co zbliża do siebie 

  Isuzu D-Max Nissan Navara

Dmc (kg) 3000 2805
Masa własna (kg) 1987 1960
Ładowność (kg) 1013 720
Długość ładowni (mm) 1552 1511
Maks. szer. ładowni/między nadkolami (mm) 1530/1079 1560/1130
Wysokość burt (mm) 465 457
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) 840 780
Rozstaw osi (mm) 3095 3200
Długość/szerokość/wysokość (mm) 5295/1860/1795 5296/1850/1795
Średnica zawracania (m) 12,4 13,8
Liczba miejsc 5 5
Silnik 
Liczba cylindrów 4 4
Pojemność (cm3) 2499 2488
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) 163/120/3600 190/140/3600
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) 400/1400÷2000 450/2000
Typ skrzyni/liczba biegów ręczna/6 ręczna/6
Prędkość maksymalna* (km/h) 180 180
Czas rozpędzania 0-100 km/h (s)* 11,8 11,1
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) 7,4 8,4
Cena netto wersji standardowej (zł) 85 950 90 244
Przeglądy co 20 tys. km co 20 tys. km 
   lub 12 miesięcy
Gwarancja 5 lat 3 lata lub 100 tys. km

*według danych producenta

oba samochody. Dla człowieka siedzącego 

za kierownicą działa on niemal identycz-

nie w Nissanie i Isuzu: napęd przedniej osi 

można dołączyć podczas jazdy z prędko-

ścią nie wyższą niż 100 km/h, a włączenie 

reduktora w skrzyni rozdzielczej wyma-

ga zatrzymania samochodu i wrzucenia 

„luzu”. Jednak ich konstrukcja jest od-

mienna. D-Max nie ma centralnego me-

chanizmu różnicowego, w związku z czym 

nie należy załączać napędu przedniej osi 

na suchej, szorstkiej nawierzchni, np. na 

asfalcie. Navara ma wprawdzie centralny 

mechanizm różnicowy, ale po dołączeniu 

napędu na przednią oś automatycznie za-

łącza się jego blokada. Skutek jest taki sam, 

jak w Isuzu: napędu 4×4 można używać 

tylko na luźniej lub śliskiej nawierzchni, 

aby nie nadwyrężać opon i układu prze-

niesienia napędu. 

W konkurencji „najlepsze imprezy są z tyłu” wygrywa Isuzu. W Nissanie w drugim 
rzędzie jest mniej miejsca, a sama kanapa to właściwie ładnie tapicerowana ławka. 

  promień skrętu. Wymiary ładowni obu aut są zbliżone. 
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może holować przyczepę z hamulcem 

o maksymalnej masie całkowitej do 3 t. 

Porównywane auta miały podwójne ka-

biny i czterocylindrowe silniki 2,5-litrowe. 

D-Max miał nieco niższą moc i moment 

obrotowy. Skrzynie biegów były zestop-

niowane podobnie, z bardzo „krótką” je-

dynką. Chcąc jechać oszczędnie, należało 

w obu pikapach przyjąć tę samą strategię 

zmiany przełożeń i wrzucać kolejny bieg 

Własności terenowe

  Isuzu D-Max Nissan Navara
Kąt natarcia (O) 30 30
Kąt zejścia (O) 25 24
Kąt rampowy (O) 25 22
Kąt przechyłu bocznego (O) 49 49,8
Prześwit (mm) 225 230
Maksymalna głębokość brodzenia (mm) 950 450

Isuzu nie ma osiowych blokad mecha-

nizmów różnicowych. Ich rolę spełnia 

elektroniczny układ kontroli trakcji TCS, 

który przyhamowuje ślizgające się koła. 

Na życzenie, w specjalnych wersjach fi rma 

montuje przy tylnej osi mechanizm różni-

cowy o ograniczonym poślizgu (LSD) lub 

blokadę. 

W Nissanie blokada mechanizmu róż-

nicowego tylnej osi, załączana przyciskiem 

należy do opcji. Przód nie ma blokady. 

W obu samochodach napęd na jedną lub 

dwie osie oraz reduktor włącza się dużym 

pokrętłem na tunelu środkowym, co jest 

niesłychanie wygodne. 

Latka lecą nierówno

Bezwstydna przewaga młodości staje się 

widoczna, gdy porównać cechy funkcjo-

nalne Nissana i Isuzu. D-Max ma przede 

wszystkim wyższą o prawie 300 kg ła-

downość. Dla pikapa używanego zgodnie 

z uświęconym obyczajem przodków do 

przewozu różnorakich towarów, jest to ce-

cha niezwykle ważna. Jeśli wybrać nowo-

modny styl posługiwania się pikapem jako 

rodzinną fregatą szkolno-wyprawową, 

Isuzu również wygrywa. Na kanapie z tyłu 

jest sporo miejsca i można czuć się tu swo-

bodniej niż w Nissanie. Niższa ładowność 

i ciasnota w drugim rzędzie to główne 

przywary Navary. Każdy z samochodów 

Bliźniacy zza morza: Nissan Navara jest oferowany w USA między innymi jako Suzuki Equator, a Isuzu znane jest Australijczykom jako Holden Colorado. 

Nissan ma piętrowy schowek przed pasażerem. Isuzu również. Jednak tylko D-Max 
wyposażony jest w rozkładane gniazda na kubki dla pasażerów tylnego rzędu. Znajdują się 
u podstawy głębokiego schowka na końcu tunelu środkowego. 

W obydwu samochodach „napędy” przełącza się pokrętłem. W Isuzu jest ustawione na ciężki teren, w Nissanie znajduje się akurat w położeniu szosowym. Informacje 
o aktualnie załączonym napędzie podawane są na wyświetlaczu. Tym razem na walkę z głuszą są przygotowane obydwa auta: mają włączony napęd 4 kół, reduktor 
(L, a w Navarze LO), a w Nissanie dodatkowo włączona jest blokada tylnego mostu, co pokazuje osobna ikonka, nad człowieczkiem z niezapiętym pasem bezpieczeństwa. 
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nim wskazówka obrotomierza dojdzie do 

1500 obr/min. Warto było też utrzymy-

wać prędkość w granicach 110÷120 km/h. 

W rezultacie w każdym z samochodów 

udało się osiągnąć przewidywane przez 

producenta średnie zużycie paliwa. Tak 

przynajmniej wskazywał komputer pokła-

dowy. Nissan i Isuzu pokonały podobną 

odległość w praktycznie identycznych wa-

runkach: ładna, ciepła aura, długa, płaska 

trasa z licznymi odcinkami jezdni dwupa-

smowej, a do tego około 10% całkowitego 

czasu jazdy w ruchu miejskim. 

Gdy trzeba było poświęcić trochę paliwa, 

aby wyprzedzić marudera, żaden z samo-

chodów nie zawiódł. Nissan i Isuzu chętnie 

przyspieszały, także przy wysokiej prędko-

ści, dając prawdziwą przyjemność z jazdy. 

Organizacja kabin, z pomysłowymi cza-

sem, ale zbyt małymi i nie dość licznymi 

Plusy i minusy

 
Isuzu D-Max

duża ładowność
sporo miejsca na tylnej kanapie
nowoczesny styl

surowe tworzywa wewnątrz
żywiołowe zawieszenie
głośny silnik

Nissan Navara

staranne wykończenie
spory komfort jazdy
klasyczny styl

stosunkowo mała ładowność
mało miejsca na tylnej kanapie
wysokie ceny

schowkami była bolączką każdego z aut. 

Pikapy rzadko mają się czym pochwalić 

w tym względzie. Podstawowe akcesoria 

weekendowego dzikusa: fi nkę, komórkę 

i mp3 jest gdzie położyć. Pomocą służą 

również głębokie skrytki kończące tunel 

środkowy. W obu autach można czuć się 

swobodnie. Manewrowanie nie nastręcza 

trudności, pomimo długości każdego z aut 

przekraczającej 5 m. Jazda w długiej trasie 

również nie męczy, chociaż…

Kulturą pracy, traktowanej jako cało-

kształt wrażeń wyróżnia się Nissan. Za-

wieszenie reaguje łagodniej, silnik jest 

dość cichy, a wnętrze nie absorbuje uwagi 

nadmiarem wrażeń dostarczanych przez 

wskaźniki i przełączniki. Isuzu jest bar-

dziej krzykliwy. Stylizacja kabiny z bły-

skotkami i świetlistymi obwódkami jest 

bardziej urozmaicona, a silnik sprawia 

wrażenie głośniejszego niż w Nissanie. 

Mimo bogactwa formy, tworzywa sztuczne 

są bardziej surowe, a zawieszenie potrafi  

mocno potrząsnąć autem na poprzecznym 

garbie czy niechlujnie zrobionym prze-

jeździe kolejowym. Isuzu szczyci się, że 

w nowym modelu poszerzyło rozstaw kół 

do 1570 mm. Nissan ma identyczny, a do 

tego dłuższy rozstaw osi, co znakomicie 

robi mu na komfort. Ze swoją długą dźwi-

gnią zmiany biegów i głęboko zapadającym 

się pedałem sprzęgła Isuzu przypomina 

niemłodą ciężarówkę. Niektórym pewnie 

spodoba się jednak precyzja dozowania 

momentu obrotowego do kół, jaką zapew-

nia sprzęgło o długim skoku. Zwłaszcza, że 

nie trzeba przykładać do pedału dużej siły. 

Nissan nie potrzebuje aż takiego „wdepty-

wania i wymachiwania”, ale do aut osobo-

wych też mu daleko. 

Isuzu ma trzy warianty wyposażenia: 

L, LS i LSX. Nissan aż pięć: FE, XE, SE, LE 

i Platinum. Elektrycznie sterowane przed-

nie szyby, czy klimatyzacja należą do stan-

dardu w każdym poziomie wyposażenia 

obu samochodów, choć w niższych „klima” 

jest ręczna. Ogólnie rzecz biorąc, Navara 

wyżej się ceni. Także gdy chodzi o akceso-

ria, takie jak wykładzina zabezpieczająca 

skrzynię ładunkową przed zniszczeniem 

i nakładka zakrywająca ją od góry. 

Inna powierzchowność, ale z gruntu 

ta sama budowa. Nieco odmienne wła-

sności na szosie, ale podobne w terenie 

– z wyjątkiem odporności na przemakanie, 

mierzonej głębokością brodzenia. Isuzu 

może zanurzać się prawie na metr, Nissan 

tylko na pół. Oraz niekłamana skłonność 

do szafowania gadżetami i lśnienia na-

gim metalem. Pomimo wszelkich różnic 

Nissan i Isuzu należą do tej samej rodzi-

ny samochodów, występującej już coraz 

rzadziej. Gdy chcesz mieć kawał żelastwa, 

aby utrzymać zdrowy dystans od aut, któ-

re wyglądają, jakby iskra z ogniska mogła 

w nich zrobić dziurę na wylot – kup pikapa. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Holden, Suzuki

Nissan oferuje system mocowania ładunku, a za pokrywę skrzyni w pakiecie z wykładziną 
podłogi i hakiem holowniczym każe słono płacić. Akcesoria do Isuzu mają korzystniejsze ceny, 
choć też nie są tanie. 
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W 
sobotę, 21 września spotkali 

się miłośnicy samochodu, któ-

ry długo nie mógł doczekać się 

uznania. Większość aut PRL-u, czy sze-

rzej „demoludów” od dawna ma grono 

zagorzałych wielbicieli. Nysa wlokła się 

do tej pory w ogonie. Taki los samocho-

dów, które pędzą pracowite życie, dowo-

żąc artykuły pierwszej potrzeby. Nikt nie 

zwraca na nie uwagi, a potem po cichu 

znikają, zastąpione przez kolejnych, bez-

imiennych bohaterów dnia codziennego. 

Nyska była również karetką pogotowia 

ratunkowego i samochodem milicyj-

nym. Kontakt z tymi służbami rzadko 

zostawiał dobre wspomnienia. Może 

musiały ucichnąć zadawnione traumy, 

aby pamięci i wyobraźni dać dostęp do 

przyjemniejszych skojarzeń? W końcu 

Nyska ze spóźnieniem, ale dołącza do 

grona szacownych zabytków i coraz czę-

ściej pojawia się na imprezach dla sta-

rych samochodów. 

Zlot odbył się w rodzinnym mieście 

popularnego niegdyś dostawczaka. Jego 

organizatorem było stowarzyszenie 

„I Love Nysa”. Parada aut przejechała 

przez urzekające, obfite w sędziwe bu-

dowle centrum i pokonując rzekę mi-

nęła ruiny dawnego zakładu, w którym 

produkowano Nyski. Tam, gdzie w naj-

lepszym okresie, w połowie lat 70. około 

2,5 tys. ludzi montowało podwozia oraz 

tłoczyło i spawało ręcznie karoserie pa-

nuje teraz martwa cisza. Nowoczesna 

lakiernia postawiona jako jeden z ostat-

nich obiektów u schyłku dziejów firmy, 

obraca się w gruz. Samochody to ostat-

nia pamiątka po fabryce, która okazała 

się zaledwie półwiecznym epizodem 

w prawie 800-letniej historii miasta. 

Nysa pięć smaków

Na zlocie zjawiło się 11 Nysek, któ-

rym towarzyszyło kilka innych zabytków, 

w tym strażacki Żuk starego typu, przezy-

wany dziś „smutek” z racji niewesołej miny, 

w jaką układa się prostokątny wlot powie-

trza. Najdłuższą drogę, prawie 500 km po-

Nysy do Nysy!
To zaledwie miękki odgłos benzynowego silnika w blaszanym pudle nadwozia, 
a ile wspomnień! Podczas II Zlotu Nysek znów można było się w nim zasłuchać. 

Wojcich Zwardoń
Stowarzyszenie „I Love Nysa”

To już druga edycja naszego zlotu. Zainicjował go Wojciech Zimmer-
man. W zeszłym roku odbył się w sierpniu podczas Jarmarku Jakubo-
wego. W tym roku jest nas więcej. Więcej młodych, aktywnych osób, 
które chciały coś zrobić dla naszego miasta i dla Nysek. Zrobiliśmy 
wszystko, aby doszło do II Zlotu. Powiadomiliśmy każdego właściciela 
Nyski, jakiego mogliśmy odnaleźć. Frekwencja jest większa niż przed 
rokiem. Mamy kilkanaście Nysek oraz inne auta zabytkowe. Wszystkie 

samochody, które wzięły udział w zlocie są fabryczne, oryginalne, mają odpowiednie wypo-
sażenie, chromowane kołpaki. Nawet rdza jest oryginalna. Ten samochód musi starzeć się 
ze swoim właścicielem. 
Nyski można kochać za klimat. Mamy nadzieję, że takie zloty przypomną o nich i o peere-
lowskim stylu życia. 
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konała Nysa z Kwidzyna w województwie 

pomorskim. Niebieska, z dodatkowymi 

żółtymi światłami przeciwmgielnymi. Jak 

żywcem przeniesiona z lat 80. tylko wy-

myta do czysta. Nyski przeważnie były 

malowniczo przykurzone, co kusiło dzieci 

do wypisywania na nich placem „brudas”. 

Równie ciekawa, choć w całkiem inny spo-

sób była Nysa, która przyjechała z War-

szawy. Zmatowiała, podrdzewiała, lekko 

„puknięta” z przodu i trochę stuningowa-

na została przyozdobiona przez przyjaciół 

i przyjaciółki właściciela. Nad kwiatami, 

motylkami i odciskami dłoni wypisali 

hasła swojej spontanicznej, artystycznej 

akcji: „Podróż za jeden uśmiech…” oraz 

„carpe diem”. Dnia z Nyską i farbami na 

pewno nie zmarnowali. 

Z pełną (no, prawie) powagą wystąpi-

ło Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Nysy. 

Swoją Nyskę odkupili swego czasu od 

strażaków. Gruntowego remontu dokona-

li Brat Zdzisław Zelmanowicz i Brat Jerzy 

Michalski. Auto z powodzeniem służy 

strzelcom, nawet gdy podróżują w powłó-

czystych strojach szlacheckich z futrzany-

mi czapami. Właśnie tak przybyli na zlot, 

obwieszczając wystrzałem ofi cjalny począ-

tek spotkania. 

Organizator miał własną, białą furgo-

netkę z logo „I Love Nysa”, która sądząc po 

„czarnych tablicach” pracuje niestrudzenie 

i nieprzerwanie od wielu lat. W mieście 

i okolicy jest zresztą więcej samochodów, 

które nadal przemierzają drogi, jakby 

Wersje skrzyniowe też wyjeżdżały z Zakładu Samochodów Dostawczych 
w Nysie. Ten egzemplarz z 1985 r. wciąż wiedzie pracowite życie. 

Niebieska Nyska z żółtymi światłami miała najdalej. 
Przyjechała aż z Kłodzka. 
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Nysa transkontynentalna

Po paradzie samochody wróciły na teren 

dawnej bazy autobusowej MZK przy ul. 

Wolności. Na wyasfaltowanym placu każdy 

mógł spróbować swoich sił w konkurencji 

uruchamiania Nyski korbą na czas. Nie było 

to proste, o czym przekonał się już pierwszy 

uczestnik, gdy usiłował umieścić korbę we 

właściwym miejscu. Było też przeciąganie 

Nyski i pchanie – jak to w życiu… 

Wieczorem, na scenie zaimprowizowa-

nej na naczepie fi rmy Mega wystąpił nyski 

raper Mikee APG oraz lokalne zespoły: 

Stan i Na Fali. 

Nyska nie staje się „samochodem kulto-

wym”. Ona już nim jest. W miastach nieraz 

można ją zobaczyć w roli „słupa reklamo-

wego”, promującego miejsca i przedsię-

wzięcia. Co roku bierze udział w insceni-

zacjach przygotowywanych na rocznicę 

wprowadzenia stanu wojennego. W Kra-

kowie ustawiają się kolejki po kiełbaski 

sprzedawane nocą z niebieskiej Nyski, 

która sama jest takim rarytasem, jak ser-

wowane z niej na gorąco specjały. Należy 

do rzadkich dziś egzemplarzy z niskim da-

chem. Inna obwozi turystów po atrakcjach 

turystycznych, zachęcając do wsiadania 

chwytliwym szyldem „Communist Tour”. 

Studenci SGGW w Warszawie wyprawi-

Więcej zdjęć można zobaczyć 
na stronie www.truck-van.pl

li się w 2008 r. Nyską do Azji, skąd cali 

i zdrowi wrócili po 46 dniach i 15,6 tys. km. 

Z kolei w 2011 r. młodzi artyści pojechali 

towosem nazwanym „Batory Express” nad 

Balaton, aby uczcić 10-lecie Centrum Wę-

gierskiego w Warszawie i początek polskiej 

prezydencji w Unii Europejskiej. Zbierali 

wspomnienia przechodniów dotyczące 

Polski i Węgier. Auto pokonało większość 

trasy na lawecie, ale Nysy regularnie bio-

rące udział w wyprawach Złombol prze-

mierzają kontynent na własnych kołach. 

W drodze podtrzymuje je determinacja 

ich załóg. Zresztą dla Nysek obce kraje to 

nie nowina. Z ponad 380 tys. samochodów 

wyprodukowanych w latach 1958-94 po-

nad połowę wyeksportowano. Większość 

do dawnego Związku Radzieckiego, ale 

całkiem sporo również na Węgry. Nyski 

docierały też między innymi do Norwegii, 

Turcji, Wietnamu, Ghany i na Kubę. 

Nysę warto odwiedzić nie tylko z powo-

du Nysek. Lecz możliwość obejrzenia ich 

w ruchu na ulicach rodzinnego miasta pod-

nosi przyjemność z wycieczki do sześcianu. 

II Zlot Nysek za nami. Kiedy trzeci? ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K. Dziewicka

lata 90. i początek XXI wieku nigdy się 

nie przydarzyły. Niektóre egzemplarze są 

bardzo ciekawe, w tym auta małoseryjne 

i prototypy. Należą do nich wersje skrzy-

niowe z dwumiejscową kabiną, zaprojek-

towane w latach 70. specjalnie dla klientów 

z dawnej Republiki Federalnej Niemiec. 

Mało kto dziś pamięta, że podwyższony, 

zaokrąglony dach pojawił się w Nysach 

521/522 także na życzenie nabywców 

z RFN, a potem rozpowszechnił całkowicie 

wypierając z linii produkcyjnej pierwotnie 

stosowany, niski i spłaszczony. 

Samochodów o olbrzymim ładunku au-

tentyzmu było zresztą więcej. Np. pieczo-

łowicie odrestaurowana, biała sanitarka 

czy świetnie zachowany towarowo-oso-

bowy „towos” w charakterystycznym, fa-

brycznym odcieniu turkusowo-zielonym. 

Szkoda, że „nieprofesjonalni” posiadacze 

zabytkowych samochodów uprzywilejo-

wanych muszą zasłaniać „koguty” lub za-

miast niebieskich montować pomarańczo-

we, aby móc spokojnie używać swoich aut. 

Gdyby nie to, sanitarka prezentowałaby się 

jeszcze lepiej. 

Niestety, najstarsza Nyska zgłoszona na 

zlot zbuntowała się w sobotni ranek i nie 

odpaliła. Jej właściciel przyszedł na pie-

chotę, aby nacieszyć oczy innymi, młod-

szymi sztukami.

Bracia z nyskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
szykują się do oddania salwy rozpoczynającej II Zlot. 
Na szczęście Nyski się nie płoszą… 

Uruchamianie silnika korbą na czas. 
Zamach to nie wszystko. Najpierw 
trzeba tę korbę gdzieś włożyć…

Carpe diem – pomaluj Nyskę! Oto do czego 
dochodzi, gdy spotkają się dziewczyny, 
chłopaki i farba. 

Niecodzienna Nyska z wydłużoną kabiną i skrzynią od Poloneza Trucka. Po remoncie zmieniła kolor na ostrzejszy. 
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