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5 minut!
Tylko tyle jesteśmy w stanie świadomie prowadzić samochód. Później włącza się automatyczny 

pilot. Jak on zadziała, zależy od tego, jakie nawyki utrwaliły nam się przez lata. Co to oznacza? 

Warto się szkolić i wyrabiać prawidłowe odruchy. Naturę trudno oszukać. I trudno dostrzec 

błędy, jakie się popełnia, dopóki ktoś nam ich nie wytknie.

Dobry kierowca w fi rmie transportowej jest na wagę złota – dosłownie! 

To od jego umiejętności, sumienności, staranności w dużej mierze zależy stan powierzonego 

mu pojazdu i ładunku, zadowolenie klientów i grubość portfela jego szefa. 

Jeszcze do niedawna trudno było przekonać kierowców, że szkolenia są im potrzebne. 

Zmieniają się jednak technologie, zmienia się biznes tranportowy, zmieniają się priorytety. 

W pewnym momencie nawet 

najbardziej zagorzali przeciwnicy 

zmiękli. Trudno dyskutować 

z faktami. Coraz częściej sami 

przewoźnicy zauważają korzyści 

płynące z inwestowania w treningi 

ekonomicznej i bezpiecznej jazdy. 

Przez ostatnie lata nauczyli się dobrze 

liczyć. A koszt zaoszczędzonego 

paliwa, dzięki racjonalnej jeździe, 

to tylko część profi tów. 

Większa świadomość urządzeń, 

które ma się do dyspozycji 

i umiejętne z nich korzystanie 

generuje kolejne oszczędności. Mniej 

wydaje się pieniędzy na serwis, 

bo części rzadziej się zużywają.

Świetnym dopingiem stały się 

konkursy organizowane dla kierowców przez producentów pojazdów, które w atmosferze 

zabawy i rywalizacji najlepiej pokazują, ile można jeszcze wyciągnąć z pojazdów. 

Potencjał jest spory. Wystarczy poćwiczyć.

A kierowców i tak mamy dobrych. W międzynarodowych konkursach zajmują wysokie lokaty. 

Często stają na podium. To najlepszy motywator dla wszystkich, którzy chcą być lepsi w tym, 

co robią na co dzień.  ▐
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Instruktorzy Optifuela poli-

czyli, że pieniądze zainwe-

stowane w dokształcanie 

kierowców zwracają się już po 

dwóch miesiącach, a w kolej-

nych uzyskiwane oszczędno-

ści zwiększają już tylko zyski 

przedsiębiorców transportowych.

Warto więc szkolić swoich kie-

rowców. Najlepszym dowodem 

są wyniki spalania uzyskiwane 

podczas rozgrywek.

W tegorocznym konkur-

sie Optifuel wzięło udział 

233 kierowców z całego kra-

ju. Najpierw rywalizowali ze 

sobą podczas eliminacji, które 

zorganizowali dilerzy Renault 

Trucks w 9 lokalizacjach: w Sto-

jadłach k. Warszawy, Lublinie, 

Skoczowie, Ostrołęce, Białej 

Podlaskiej, Rzgowie k. Łodzi, 

Poznaniu, Solcu Kujawskim 

i w Gdyni. „Jazdy konkursowe 

trwały trzy dni, co pozwoliło na 

zwiększenie liczby uczestników. 

Duży nacisk położyliśmy na na-

mówienie do udziału w zawo-

dach nowych klientów – fi rmy, 

które dotąd w swoim taborze 

nie miały pojazdów Renault. 

Ten pomysł okazał się strzałem 

w dziesiątkę – okazało się, że 

niemal połowa kierowców-fi -

nalistów wywodziła się właśnie 

z takich przedsiębiorstw! Jest 

to też dowód na to, jak dobre 

i przyjazne kierowcom są roz-

wiązania techniczne stosowane 

w ciężarówkach Renault, skoro 

dla wielu z nich jazdy konkur-

sowe były pierwszym w życiu 

kontaktem z tymi pojazda-

mi – mówi Mariusz Kowalski, 

kierownik ds. biznesowych 

rozwiązań w Renault Trucks 

Polska, odpowiedzialny za or-

ganizację konkursu w tym roku. 

Z Grójca do Białobrzegów

Zwycięzcy eliminacji spotka-

li się 19 września na wielkim 

fi nale, który został rozegrany 

na trasie szybkiego ruchu S8 

między Grójcem a Białobrze-

gami. Wybór nie był przypad-

kowy, ponieważ jest to droga 

o dużym natężeniu ruchu, 

a na wybranych do fi nałowych 

jazd odcinkach są przeszkody 

– długie podjazdy i sygnalizacja 

świetlna. To wszystko wymaga 

od kierowcy maksymalnego 

skupienia, a każdy popełniony 

tam błąd mógł spowodować 

duży spadek w klasyfi kacji. Kie-

rowcom towarzyszył instruktor 

Szkoły Jazdy Optifuel, który 

notował błędy. Za niektóre, np. 

przekroczenie prędkości lub zi-

gnorowanie znaku stop dolicza-

ne były karne minuty.

Konkurs jazdy ekonomicz-

nej prowadzono przy wykorzy-

staniu dwóch zestawów obcią-

żonych 22 tonami ładunku. To 

szkoleniowe ciągniki Renault 

Premium 460 DXi EEV z na-

czepami kurtynowymi Wielto-

nu. Pojazdy napędzały silniki 

o mocy 460 KM współpra-

cujące z najnowszej generacji 

zautomatyzowanymi skrzynia-

mi biegów Optidriver+. Oby-

dwa wyposażono też w system 

zarządzania fl otą Optifl eet. 

Samochody poruszały się na 

energooszczędnych oponach 

fi rmy Michelin.

W półfi nałowej części ry-

walizacji każdy z uczestników 

musiał przejechać odcinek 

o długości 41,1 km. Szanse 

były wyrównane – pogoda nie 

spłatała nikomu fi gla. Najwięk-

szym utrudnieniem okazał się 

silny boczny wiatr. Trzeba też 

było mieć nieco szczęścia, bo-

wiem tuż po starcie znajdowa-

ło się skrzyżowanie z sygnali-

zacją świetlną. Po ogłoszeniu 

wyników, najlepsza czwórka 

ruszyła w trasę po raz drugi. 

Wyrównany poziom

W konkursie Renault Trucks 

liczy się nie tylko najniższe 

średnie zużycie paliwa, ale rów-

nież przejechanie trasy w jak 

najkrótszym czasie. Poziom ry-

walizacji z roku na rok jest coraz 

wyższy, a różnice między naj-

lepszymi kierowcami minimal-

ne. Coraz mocniej depczą po 

piętach instruktorom Optifuela. 

Zwycięzca konkursu oprócz 

atrakcyjnych nagród dla siebie 

zdobywa nagrodę dla fi rmy, 

w której pracuje – w tym roku 

był to system zarządzania fl otą 

Optifl eet, a także ufundowane 

przez Renault Trucks Financial 

Services ubezpieczenie 10 sa-

mochodów, dwie opony na oś 

prowadzącą od Michelina i 200 l

oleju Renault Trucks Oil od fi r-

my Total. 

Po zaciętej walce pierwsze 

miejsce i tytuł Mistrza Ekono-

micznej Jazdy Renault Trucks 

zdobył Mariusz Zając z lu-

belskiej fi rmy Tom-pol. Jest 

kierowcą i współwłaścicielem 

fi rmy. Jego tabor składa się z 8 

ciągników siodłowych. Na ra-

zie nie ma jeszcze wśród nich 

Renault. Ale jak zapewnia Ma-

riusz Zając, udział w konkursie 

przekonał go do zalet tej marki 

i z niecierpliwością czeka na 

testową jazdę pojazdem z no-

wej gamy. Uzyskane przez nie-

go wyniki to średnie spalanie 

wynoszące 23,6 l/100 km przy 

średniej prędkości 62,8 km/h. 

W tym roku poziom był 

bardzo wyrównany. Różnice 

między czwórką fi nalistów 

były minimalne. Drugie miej-

sce zajął Paweł Gabryś z fi rmy 

Rosiński i S-ka z Bielska-Bia-

łej (23,9 l, 63,2 km/h), trzecie 

Przemysław Młot z fi rmy Młot 

Sp.j. z Ostrowika k. Warszawy 

(23,6 l, 61,3 km/h), a czwar-

te Jarosław Basiak z KMTD 

z Gdyni (24,4 l, 61,4 km/h). ▐

Fot. Renault

Mariusz Zając 
zwycięża w Optifuelu
Renault Trucks od pięciu lat organizuje
konkurs ekonomicznej i efektywnej jazdy 
– Optifuel. W tym roku wzięła w nim udział 
rekordowa liczba kierowców. 

Mariusz Zając z Lublina – triumfator tegorocznej edycji konkursu 
Optifuel za kierownicą Renault Premium 460 DXI EEV. 

Zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu: Mariusz Zając (1. miejsce, w środku), 
Paweł Gabryś (2. miejsce, z prawej) i Przemysław Młot (3. miejsce). 
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Nowy obiekt to budynek ad-

ministracyjny, w którym 

pracuje ok. 150 osób, ob-

sługujących centralne działy fi r-

my, odpowiedzialnych za wspar-

cie pionu sprzedaży oraz pionu 

serwisowego. Poza częścią admi-

nistracyjną znajduje się tu rów-

nież Akademia Serwisowa MAN. 

W centrum szkoleniowym pra-

cownicy sieci serwisowej posze-

rzają swoją wiedzę na temat pojaz-

dów MAN. W ciągu roku ma się 

tu odbywać ok. 50 rodzajów szko-

leń, w których ma wziąć udział ok. 

700 osób. Akademia Serwisowa 

dysponuje dwoma salami konfe-

rencyjnymi, przeznaczonymi do 

szkoleń teoretycznych, w tym jed-

ną do ćwiczeń komputerowych, 

oraz halą do ćwiczeń praktycz-

nych, wyposażoną w dwa kanały, 

pojazdy szkoleniowe TGX, TGM, 

TGA, komputer diagnostyczny 

MAN Cats, dwa silniki (D20 oraz 

D08) i specjalistyczne narzędzia.

Budynek jest ekologiczny, za-

stosowano w nim rozwiązania, 

Jubileuszowy egzemplarz 

to ciągnik MAN TGS 

18.440 4×2 BLS TS. Trafi ł 

do fi rmy Wak Trans z Kędzie-

rzyna-Koźla. Wak Trans po-

siada już w swojej fl ocie ok. 30 

pojazdów MAN przeznaczo-

nych do transportu materiałów 

chemicznych oraz materiałów 

niebezpiecznych. 

„Do wyboru marki MAN 

skłoniła nas niezawodność 

produktu, niskie spalanie, ter-

minowość dostaw oraz spraw-

na obsługa serwisowa. Przy 

usługach transportowych, 

jakie świadczy nasza fi rma, 

ważna jest niska masa własna 

pojazdów. Oferowane przez 

MAN-a rozwiązania idealnie 

sprawdzają się w tym zakre-

sie” – powiedział Waldemar 

Głogowski, prezes fi rmy Wak 

Trans.

„Wyprodukowanie pięćdzie-

sięciotysięcznego pojazdu w Nie-

50-tysięczna 
ciężarówka 
z Niepołomic

21 października  
fabryka pojazdów 
ciężarowych MAN 
Trucks z Niepołomic 
świętowała wyjątkowe 
wydarzenie. 
Z linii produkcyjnej 
zjechała ciężarówka 
o numerze 50 000.

połomicach to dla nas 

ogromny powód do dumy” 

– powiedział podczas uro-

czystości kierujący fabryką dr 

Alexander Susanek. 

„Cieszy nas, że pojazd trafi  

do klienta z rodzimego ryn-

ku. Potwierdza to, że produkty 

wyjeżdżające z niepołomickiej 

fabryki spełniają najwyższe 

standardy jakości i znalazły 

uznanie wśród naszych klien-

tów” – dodał Piotr Stański, 

prezes zarządu MAN Truck 

& Bus Polska.

Otwarta 6 lat temu, w paź-

dzierniku 2007 roku, fabryka 

w Niepołomicach na dobre 

wpisała się w międzynarodową 

sieć produkcji MAN. Powsta-

jące tu pojazdy klasy ciężkiej 

TGX i TGS trafi ają na rynki 

całej Europy, a serie TGX WW 

i TGS WW również poza jej 

granice. ▐

Fot. K. Dziewicka, MAN

Zarząd firmy Wak Trans (od lewej: Krzysztof Kozakiewicz, Alfred 
Magiera, Paweł Chmiecik, Waldemar Głogowski) oraz przedstawiciele 
firmy MAN (Piotr Stański, Bernard Wieruszewski, Rafał Baran, 
Wojciech Gołota, Dariusz Jabłoński) podczas uroczystego przekazania 
pojazdu nr 50 000, wyprodukowanego w Niepołomicach.

Ostatnią śrubę dokręcają: Waldemar 
Głogowski oraz Krzysztof Kozakiewicz.

które pomagają dbać o środo-

wisko i wykorzystywać zasoby 

naturalne. Zastosowano tu szkło 

selektywne o wysokim stopniu 

przezierności i przepuszczal-

ności energii cieplnej. Gazowe 

pompy ciepła wpływają na niskie 

zużycie energii w porównaniu 

do konwencjonalnych źródeł. 

Doświetlenie jak największej 

przestrzeni światłem dziennym 

sprawia, że światło sztuczne 

włączane jest znacznie później. 

Pomieszczenia wyposażone są 

w drzwi, które znakomicie wy-

głuszają przestrzenie biurowe.

Nowy obiekt został otwarty 

w 20. rocznicę zarejestrowania 

spółki MAN w Polsce. W do-

tychczasowej siedzibie fi rmy 

w Wolicy pozostało Truck & Bus 

Center Wolica – centrum serwi-

sowe i biuro handlowe. ▐

Fot. K. Dziewicka, MAN

Przeprowadzka
MAN Truck & Bus Polska ma nową siedzibę. 
Ale adres pozostał ten sam.

Centrum Administracyjno-Serwisowe MAN Truck & Bus Polska – nowa siedziba 
centrali oraz Akademii Serwisowej MAN w Wolicy, koło Nadarzyna.

Hala szkoleniowa Akademii Serwisowej. W ciągu roku ma się tu odbywać 
ok. 50 różnych szkoleń, w których ma brać udział ok. 700 osób. Aku

obci
loka
gwa
temu
Akum

www

C
A
d

O nowym centrum administracyjno-
-szkoleniowym również w programie 

„Na Osi” na antenie TVN Turbo.
Zapraszamy do oglądania.
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Akumulatory Bosch do pojazdów użytkowych przygotowane są na największe 
obciążenia i imponują żywotnością, tak na dalekich trasach, jak i w ruchu 
lokalnym. Technologia Silver z dodatkiem srebra oraz technologia hybrydowa 
gwarantują niezawodny rozruch nawet w niskich temperaturach. Dzięki  
temu zaoszczędzisz czas i pieniądze a Twoi klienci będą zadowoleni.  
Akumulatory Bosch - to dobry interes!

www.akumulatorybosch.pl

Ciężki sprzęt – lżejsza praca!
Akumulatory Bosch  
do pojazdów użytkowych
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Jednak nie zawsze ko-

nieczna jest największa 

kabina. Czasami można 

zrezygnować z paru centy-

metrów. Szczególnie, jeżeli 

założymy, że kierowca będzie 

podróżował sam, a dodatko-

wo nie jest dryblasem. Wtedy 

nie potrzeba też drugiej le-

żanki, a w jej miejsce można 

zamówić schowki, które po-

mieszczą wszystkie niezbędne 

w podróży rzeczy, jednocześnie 

zachowując w kabinie większą 

przestrzeń. Takie rozwiązanie 

korzystnie wpływa również na 

współczynnik oporu aerodyna-

micznego. Niższa kabina stawia 

mniejszy opór, czyli pojazd spa-

la też mniej paliwa.

Dla każdego

Do wszystkich kabin w Vo-

lvo FH prowadzą trzy schodki, 

których pokonanie nie nastrę-

cza trudności, nawet jak nie 

dysponuje się wysokim wzro-

stem. Łatwe wejście do kabi-

ny zostało okupione tunelem, 

który w zależności od wersji 

wchodzi do wnętrza na wyso-

kość od 7 do 11 cm. To stosun-

kowo mało. Niektórzy użyt-

kownicy wytykają ten szczegół 

producentowi, uważając, że 

czas na wersję z płaską podło-

gą, inni uznają takie rozwiąza-

nie za optymalne i dodatkowo 

ułatwiające utrzymanie czysto-

ści w środku – brud wnoszony 

do środka zatrzymuje się i nie 

przenosi na tunel. Wysokość 

wnętrza w kabinie Globetrot-

ter mierzona od tunelu (7 cm) 

wynosi 196 cm, czyli kierowca 

o przeciętnym wzroście może 

swobodnie stanąć we wnętrzu. 

Dzięki bardziej pionowo po-

prowadzonym przednim słup-

kom, kabina jest przestron-

niejsza. Więcej miejsca jest 

w schowkach i przyjemniej jest 

spędzać czas w środku.

Fotel kierowcy łatwo daje 

się dopasować do potrzeb 

jadącego. Zapewnia jeszcze 

lepsze niż w poprzednim mo-

delu podparcie lędźwiowe 

i boczne. Dodatkowo może 

Na luzie
Długie przejazdy mają swoje wymagania. 
Kierowca spędza sporo czasu 
w kabinie, dlatego ważne jest, aby była 
przestronna. Liczy się nie tylko ergonomia 
pracy. Istotny jest również standard 
odpoczynku.

Volvo FH 460 4×2 Euro 6

Dmc (t) ......................................................................................... 18
Masa własna (t) ............................................................................. 8
Rozstaw osi (mm) .................................................................... 3700
Typ silnika .............................................................D13K 460 Euro 6
Liczba i układ cylindrów ...............................................................R6
Pojemność (dm3) ...................................................................... 12,8
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ........................... 460/338/1400÷1800
Maks. moment obr. (Nm/obr/min) ......................... 2300/1000÷1400
Skrzynia biegów........................zautomatyzowana I-Shift AT2612D
Przełożenie przekładni głównej ............................................... 2,5:1
Przeglądy ...........................................raz w roku lub co 100 tys. km
Gwarancja ....................................................... 1 rok na cały pojazd, 
   ........................dodatkowo 12 miesięcy na układ przeniesienia 
   ...................................napędu z limitem przebiegu 300 tys. km
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nie po unieruchomieniu sil-

nika i automatycznie zwalnia 

– z niewielką pomocą układu 

EBS – w chwili ruszania.

Aby kierowca mógł dobrze 

wypocząć, potrzebuje wygod-

nej leżanki. Oferowana przez 

Volvo ma 815 mm szerokości. 

Można w niej ustawić oparcie 

pod kątem 55°, co przyda się 

podczas czytania książki czy 

oglądania telewizji. Przyjemną 

temperaturę w kabinie zapew-

nia zintegrowany schładzacz 

parkingowy dostępny w opcji. 

W nocy urządzenie nie zużywa 

paliwa. Zapewnia optymalną 

cyrkulację powietrza i jest wy-

jątkowo ciche. Oblicza wydaj-

ność chłodzenia, jaką można 

wykorzystywać bez ryzyka 

rozładowania akumulatorów. 

Na ścianie nad leżanką 

umieszczono panel do sterowa-

nia oświetleniem wnętrza, bu-

dzikiem, ogrzewaniem i schła-

dzaczem parkingowym, syste-

mem audio, szybami boczny-

mi, wywietrznikiem dacho-

wym oraz zamkami drzwi. 

Gładko

W porównaniu z poprzed-

nią generacją FH poprawiła się 

widoczność, co zawdzięczamy 

większym szybom i nowym 

lusterkom wstecznym, które 

mają teraz smukłe ramiona 

i regulowane wkłady. Dodat-

kowo zwężono przednie słupki 

kabiny. Nowe Volvo FH pro-

być odsuwany do tyłu o 24 cm, 

czyli o 4 dalej niż dotychczas, 

co powinny docenić osoby 

z rozbudowanym „mięśniem 

piwnym”. W pełni regulowane 

koło kierownicy oraz kolum-

na kierownicza, której pozy-

cję można wygodnie zmieniać 

w zakresie 20 stopni, popra-

wiają komfort prowadzenia, 

dając ulgę plecom. Wszystko to 

sprawia, że kierowca bez trudu 

może poczuć się za kierownicą 

nowego FH, jakby było skrojo-

ne specjalnie dla niego. 

Na kierownicy umieszczono 

przyciski do sterowania tem-

pomatem, systemem audio, 

telefonem i menu wyświetla-

cza grafi cznego, co dodatko-

wo poprawia bezpieczeństwo 

i wygodę podczas jazdy. Deska 

rozdzielacza okala kierowcę, 

dzięki czemu łatwo mu się-

gać do umieszczonych na niej 

przycisków. Aby ułatwić ko-

rzystanie z nich, uszeregowano 

je zgodnie z ważnością. W czę-

ści środkowej znalazły się naj-

ważniejsze wskaźniki, a mniej 

istotne po bokach. Drążek 

zautomatyzowanej skrzyni bie-

gów I-Shift  nadal jest zamon-

towany w podłodze. Docenią 

to konserwatyści. Przeniesie-

nie go na deskę rozdzielczą lub 

w formie dźwigienki pod kie-

rownicę zaoszczędziłoby miej-

sca. Na środkowym panelu ta-

blicy rozdzielczej znalazł się za 

to klawisz elektrycznie stero-

wanego hamulca postojowego. 

Uruchamia się on automatycz-

Zamiast górnej leżanki zamykane schowki. To rozwiązanie 
sprzyja powiększeniu przestrzeni i zapewnia wygodne miejsce 
do przechowywania różnych drobiazgów.

Wszystko na swoim miejscu. Na wyświetlaczu kierowca może śledzić 
wszystkie parametry jazdy. Jeżeli chce zmienić komunikat, może to 
zrobić za pomocą przycisków na kierownicy.
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wadzi się łatwo i przyjemnie. 

Za kierownicą można się sku-

pić na drodze, pozostawiając 

resztę elektronice. Zoptymali-

zowana geometria, ulepszenia 

w zawieszeniu przednim i tyl-

nym, zwiększona stateczność 

boczna kabiny oraz wzajemnie 

zrównoważone charakterysty-

ki tłumienia zawieszeń kabiny 

i podwozia odpowiadają za 

świetne właściwości jezdne 

i komfort jazdy. O 50% wzro-

sła stateczność poprzeczna 

pojazdu, w porównaniu z po-

przednią serią FH. Stateczność 

kierunkowa, w połączeniu 

z poprzeczną daje kierowcy 

poczucie precyzji i kontroli, 

dzięki czemu mniej odczuwa 

zmęczenie. 

Nowe FH jest stabilne i prze-

widywalne na drodze. Układ 

kierowniczy dobrze reaguje na 

ruchy kierownicą, co zawdzię-

czamy zębatkowej przekładni. 

W porównaniu z konwencjo-

nalną zapewnia ona bardziej 

bezpośrednie sprzężenie mię-

dzy kołem kierownicy a koła-

mi jezdnymi. Na komfort jazdy 

wpływa również nowa geome-

tria przedniego zawieszenia 

oraz nowe zawieszenie silnika. 

Dobrze wyciszone wnętrze 

sprawia, że w środku podczas 

jazdy jest całkiem cicho. 

Zastosowany w testowym 

pojeździe 460-konny silnik 

Euro 6 bardzo dobrze radzi 

sobie w trasie. Zestaw płyn-

nie nabiera prędkości. Mak-

symalny moment obrotowy 

2300 Nm osiąga przy prędko-

ści obrotowej 1000÷1400 obr/

min. Współpracująca z nim 

zautomatyzowana skrzynia 

biegów I-Shift  z oprogramo-

waniem dostosowanym do 

długodystansowego transpor-

tu Long Hual Fuel Economy 

pilnuje niskiego zużycia paliwa 

na drogach szybkiego ruchu. 

Z funkcją inteligentnego tem-

pomatu I-See, można jechać 

jeszcze oszczędniej, ponieważ 

dostosowuje on pracę auto-

matycznej skrzyni biegów do 

pofałdowania terenu. Najpierw 

jednak musi zdobyć doświad-

czenie, czyli zapamiętuje prze-

jechane odcinki i na tej pod-

stawie wie, co robić następnym 

razem. 

Podczas jazdy kierowcę 

wspiera układ wspomagania 

zmiany pasa ruchu, który eli-

minuje martwe pole z prawej 

strony. Jeżeli wykryje jakiś 

obiekt znajdujący się z boku, 

zaczyna migać lampka przy 

lusterku po stronie pasażera. 

Trzeba wówczas poczekać. Ak-

tywny tempomat wykorzystuje 

radar do utrzymywania stałej 

odległości od pojazdu poprze-

dzającego, poprzez automa-

tyczne sterowanie silnikiem 

i dostępnymi systemami ha-

mowania. W razie niebezpie-

czeństwa na przedniej szybie 

pojawia się symbol ostrzegaw-

czy. Jeżeli zderzenie jest nie-

uniknione, do akcji wkracza 

hamulec ACC, pomagając 

kierowcy w awaryjnym hamo-

waniu. Natomiast układ mo-

nitorowania pasa ruchu śledzi 

za pomocą kamery poziome 

oznakowanie drogi i alarmu-

je, jeżeli kierowca najedzie na 

linię. Dodatkowym zabezpie-

czeniem jest układ monitoro-

wania reakcji kierowcy. Jeżeli 

zachowanie kierowcy odbiega 

od normy i wskazuje na zmę-

czenie, system ostrzega dźwię-

kowo, a na wyświetlaczu poja-

wia się komunikat zalecający 

zrobienie sobie przerwy.

Pracę kierowcy dodatkowo 

ułatwia bezprzewodowy pi-

lot zdalnego sterowania. Za 

jego pomocą kierowca może 

sterować zawieszeniem lub 

windą załadowczą albo mo-

nitorować naciski na osie, 

zarówno w ciągniku, jak 

i naczepie, stojąc na zewnątrz 

pojazdu. Oszczędza czas 

i poprawia bezpieczeństwo, 

ponieważ nie trzeba ciągle 

wchodzić i wychodzić z kabi-

ny podczas załadunku. 

Tak skonfi gurowany zestaw 

jest optymalnym rozwiąza-

niem dla długodystansowe-

go transportu obsługiwanego 

w pojedynkę. Ciche przestron-

ne wnętrze nie męczy podczas 

jazdy i daje wypocząć na po-

stoju. Dobrej jakości materiały 

w połączeniu z nowoczesnymi 

rozwiązaniami sprawiają, że 

w Volvo FH kierowca czuje się 

dobrze, a jazda nie nastręcza 

trudności. Właśnie zdobyty 

tytuł „Międzynarodowej cię-

żarówki roku 2014” wydaje się 

całkowicie zasłużonym. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Poszerzona leżanka zapewnia 
wygodniejszy odpoczynek. Może 
być również wyposażona w funkcję 
podnoszenia oparcia o kąt 55O.

W oferowanym obecnie przez Volvo silniku 
spełniającym normę Euro 6 zastosowano układ 
oczyszczania spalin SCR oraz układ recyrkulacji 
spalin EGR i filtr cząstek stałych (DPF).

Do Volvo FH nie trzeba się wspinać. Pokonanie 
3 stopni nie wymaga dużego wysiłku. Pod 
leżanką znajduje się schowek, łatwo dostępny 
jest również z zewnątrz.

Pilot Work Remote 
pozwala ręcznie 
sterować zawieszeniem 
pneumatycznym, podczas 
przechadzki wokół pojazdu. 
Można nim włączać 
i wyłączać silnik oraz 
do czterech przystawek 
odbioru mocy. Na ekranie 
wyświetlane jest obciążenie 
poszczególnych osi. 
Dopuszczalne masy i naciski 
na osie można definiować 
odrębnie, zarówno dla 
ciągnika, jak i naczepy. 
Można nim również 
blokować lub odblokowywać 
zamki w drzwiach lub 
włączać wszystkie światła.
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Bezpłatna rejestracja – www.truck-van.pl/spotkania

Pytania i dodatkowe informacje: spotkania@truck-van.pl, tel. 22 213 88 28

na kolejną edycję

Spotkania Transportowe kierowane są do właścicieli 
i przedstawicieli firm transportu drogowego oraz 
działów transportowych w firmach produkcyjnych 
i dystrybucyjnych.

Zaproszeni eksperci przedstawią aktualne zmiany 
i tendencje w sektorze transportowym, wskażą 
najważniejsze zmiany w prawie transportowym, 
przybliżą najnowsze rozwiązania i podpowiedzą, jak 
zwiększać zyski i efektywność firmy transportowej.

Chcesz zostać partnerem Spotkań Transportowych i zaprezentować swoje produkty i usługi? 
Skontaktuj się z nami: promocja@truck-van.pl

Dokonaj wstępnej rejestracji już dziś na 
www.truck-van.pl/spotkania

Udział w Spotkaniach Transportowych jest
bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

SPOTKANIA TRANSPORTOWE – EDYCJA 2014

Truck
www.truck-van.pl Van&

ORGANIZATORZY:
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UDZIAŁ
BEZPŁATNY

liczba miejsc ograniczona

Wybierz dogodny termin i lokalizację:

25  lutego    –  POZNAŃ
 4  marca    –  WARSZAWA
 11 marca    –  WROCŁAW
 18 marca    – KRAKÓW
25  marca    –  BIAŁYSTOK
 1  kwietnia   –  GDAŃSK
 8  kwietnia   –  LUBLIN
 15 kwietnia   – SOSNOWIEC

Spotkania odbywają się w godzinach 9-17. 
Uczestnikom zapewniamy bezpłatny lunch 
i przerwy kawowe.
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D latego zalety wynikające ze zdro-

worozsądkowego stosowania się do 

prostych reguł z trudem mogą być 

równoważone przez największe nawet cuda 

inżynierii. Scania zwykle unika zbędnych 

komplikacji, za to maksymalnie wykorzystu-

je potencjał drzemiący w sprawdzonych roz-

wiązaniach. Przykładem jest ciągnik G410 

z kabiną Highline, zgodny z normą Euro 6. 

Bez kompleksów

Kabina G wydaje się rozsądnym kom-

promisem między wysoko umieszczoną, 

reprezentacyjną R i położoną nisko P, 

z dość wysokim tunelem w środku. Może 

naleźć zastosowanie w różnorodnych pra-

cach, również w dalekim transporcie. Naj-

wygodniejsza będzie dla kierowców jeż-

dżących w pojedynkę. Wówczas nawet na 

długich trasach pozwoli dobrze wypocząć. 

Bohaterka artykułu ma wprawdzie dwie 

leżanki, jednak górna z powodzeniem po-

służy jako wygodna półka. W roli „jadalni” 

może wystąpić fotel pasażera ze sztywnym, 

rozkładanym stolikiem, chowanym w ta-

blicy rozdzielczej. 

W wersji Highline kabina G mierzy we-

wnątrz 1,91 m wysokości od podłogi oraz 

1,74 m od tunelu silnika. Nie jest to rekord, 

ale kierowcy o przeciętnym wzroście nie 

powinni odczuwać żadnych niedogodno-

ści. Funkcję przechowalni bagażu na dłuż-

szy wyjazd załatwia wspomniana górna le-

żanka. Ponadto spore schowki znajdują się 

nad szybą, a pod dolnym materacem jest 

chłodziarka. Kabina Scanii jest przytulna 

i dobrze wykończona. Jej kolorystyka jest 

praktyczna i przyjemna. W długiej podró-

ży nie do przecenienia. 

410 – tylko i aż

Dobre wrażenie potęguje optymalnie 

dobrany układ napędowy. Pracuje spo-

kojnie, a zarazem nie brak mu werwy. 

Sześciocylindrowy, rzędowy silnik o mocy 

410 KM jest zgodny z normą Euro 6 dzię-

ki elektronicznemu sterowaniu wtryskiem 

oraz kompaktowemu katalizatorowi SCR 

w układzie wydechowym. W jednej obu-

dowie pracuje obok niego katalizator utle-

niający i fi ltr cząstek stałych. Zużycie Ad-

Blue kształtuje się na poziomie 6% zużycia 

paliwa. Zbiornik z niebieskim korkiem 

znajduje się z prawej strony, obok baku na 

paliwo. Jednak Scania proponuje również 

Lekkoatleta
Z fizyką najlepiej jest żyć w zgodzie. Wszystko, co lekkie łatwiej się rusza 
i potrzebuje do tego mniej energii.

Po pierwsze: nie szkodzić. Zautomatyzowana 
skrzynia biegów Opticruise i przewidujący tempomat 
Active Prediction „prowadzą” Scanię, jak dobry kierowca. 
Trzeba być mistrzem, by jechać oszczędniej. 
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alternatywne rozwiązania, w tym zbiorniki 

na roztwór mocznika umieszczone po we-

wnętrznej stronie podłużnic ramy. 

Mniejsza liczba koni mechanicznych 

zmusza silnik do trochę bardziej intensyw-

nej pracy, co podnosi temperaturę spalin 

i korzystnie wpływa na działanie układu 

SCR. Aby mógł prawidłowo funkcjono-

wać, zbyt chłodne spaliny musiałyby być 

rozgrzane dodatkową porcją paliwa, a tak 

można zaoszczędzić porcję oleju napędo-

wego i wykorzystać ją do użytecznej pra-

cy. Paradoks polega więc na tym, że choć 

bardziej się wysila, rzędowa, 410-konna 

„szóstka” może być oszczędniejsza. 

Przy silniku nie ma układu recyrkula-

cji spalin EGR – jeden „ciężar” z głowy. 

Konstruktorzy zastosowali zwykłą turbo-

sprężarkę, zamiast turbosprężarki VGT 

o zmiennej geometrii. To dodatkowe 

uproszczenie, które owocuje niższą masą 

i prostszą obsługą. Paliwo dostaje się do 

cylindrów za pomocą wysokociśnieniowe-

go układu wtryskowego XPI, wykorzystu-

jącego szynę common rail. 

Maksymalny moment obrotowy wyno-

si 2150 Nm i jest osiągany w przedziale 

od 1000 do 1300 Nm. Nabywcy zwykle 

w pierwszym rzędzie sprawdzają moc 

i według niej klasyfi kują potencjalny za-

kup. Jednak „czterystadziesiątka” wcale 

nie jest taka niepozorna, na jaką wyglą-

da. Zaledwie kilkanaście lat temu na-

leżałaby do silników o słusznej mocy, 

w pełni uprawnionych do uczestnictwa 

w transporcie o zasięgu całego kontynentu. 

Dziś przekonuje przede wszystkim wyso-

kim momentem, dostępnym przy niskich 

obrotach. Pozwolił on na zastosowanie 

w granatowej Scanii G mostu o przełoże-

niu zaledwie 2,59:1. Przy prędkościach po-

dróżnych wskazówka obrotomierza nie ma 

najmniejszej ochoty podnosić się zbyt wy-

soko. Pomijając aspekt ekonomiczny, ma 

to również pozytywny wpływ na długo-

wieczność układu napędowego oraz kom-

fort jazdy. Hałasowi Scania mówi „nie”. 

Lepiej i do wyboru

Zautomatyzowana skrzynia Opticruise 

w wersji bez pedału sprzęgła, wyposa-

żona jest w sprzęgło sterowane elektro-

hydraulicznie. Pozwala ono na łagodną 

i szybką zmianę przełożenia. Ostatni bieg 

jest bezpośredni. Skrzynię wyposażono fa-

brycznie w trzy tryby pracy: ekonomiczny, 

standardowy i power. W praktyce kierow-

ca rzadko będzie odczuwał potrzebę, aby 

w jakikolwiek sposób ingerować w działanie 

Optictuise’a poprzez ręczną korektę biegu. 

W minionych latach oprogramowanie skrzy-

ni zostało znacząco udoskonalone. Zresztą 

klienci to doceniają i coraz częściej decydu-

ją się na przekładnię zautomatyzowaną. Ze 

skrzynią zintegrowany jest retarder. 

Surową technikę uzupełnia pokładowy 

trener Scania Driver Support. Za jego po-

mocą kierowca przyswaja sobie i utrwala 

właściwy styl jazdy. Użyteczność urządze-

nia jest potwierdzona przez nabywców 

oraz… konkurencję, która chętnie kopiuje 

to rozwiązanie. 

Podobnie zresztą jak przewidujący 

tempomat Scania Active Prediction, któ-

ry też znajduje naśladowców w postaci 

urządzeń pełniących analogiczną funkcję 

w ciężarówkach innych marek. Przypomnę, 

że Actvie Prediction steruje prędkością, 

uwzględniając znajdujące się przed pojaz-

dem wzniesienia. Rozpoznaje położenie 

ciężarówki, posługując się sygnałem GPS 

oraz mapami topografi cznymi wgranymi 

do pamięci. Z wyprzedzeniem przyspiesza 

lub zwalnia, aby jak najbardziej efektywnie 

wykorzystać bezwładność zestawu. Obec-

nie dostępne są już mapy Polski i system 

działa również na terenie naszego kraju. 

Tam, gdzie map jeszcze nie ma, Active Pre-

diction pracuje jak zwykły tempomat. 

W najnowszej wersji Active Prediction 

współdziała ze skrzynią Opticruise, co 

pozwala dobierać strategię zmiany prze-

łożeń do ukształtowania drogi. W 2014 r. 

dostępna będzie dodatkowo funkcja Eco-

roll, która w razie potrzeby „wrzuca na luz” 

i pozwala ciężarówce swobodnie się toczyć. 

Scania nie omija żadnej okazji, aby zaosz-

czędzić paliwo. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Scania G410 LA4×2MNA Euro 6

Dmc (t) .................................................................................................................................19
Masa własna (t) ................................................................................................................7,23
Rozstaw osi (mm) ............................................................................................................3700
Typ silnika ............................................................................................................... DC13 115
Liczba i układ cylindrów ...................................................................................................... R6
Pojemność (dm3) ..............................................................................................................12,7
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) ...................................................................410/304/1900
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) ......................................................2150/1000÷1300
Skrzynia biegów............................................... zautomatyzowana GRS859R 12 z Opticruise
Przełożenie przekładni głównej .....................................................................................2,59:1
Przeglądy
 Silnik..................................................................– co 120 tys. km przy dmc zestawu do 36 t
   .............................................................................– co 90 tys. km przy dmc zestawu 45 t
 Skrzynia biegów ............................................................................................ co 360 tys. km
 Tylny most ..................................................................................................... co 360 tys. km
Gwarancja ........................................................................................................................1 rok

Kabina Streamline została udoskonalona 
aerodynamicznie, a w odmianie 
ze średnim dachem korzyści z tego tytułu 
są jeszcze większe. 

Do oczyszczania spalin silnika o mocy 410 KM 
jest wykorzystywany tylko SCR. Układ EGR 
nie występuje. Scania proponuje szereg zbiorników 
AdBlue o różnym kształcie i pojemności. 

Kabina G jest najwygodniejsza dla 
kierowców jeżdżących w pojedynkę. 
Wówczas górna leżanka może posłużyć 
za półkę na bagaż. 

mat 
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Targi Poleko i Komtechnika w tym 

roku po raz pierwszy zorganizowano 

w październiku. Nowy termin przez 

większość wystawców i zwiedzających 

został przyjęty pozytywnie, chociaż nie-

którzy musieli zmierzyć się ze znacznymi 

problemami organizacyjno-logistycznymi. 

Kilkanaście dni wcześniej w Bednarach 

k. Poznania zakończyło się Agro Show, 

a wiele fi rm od lat uczestniczy w obu im-

prezach. Bardziej sprzyjająca aura (pod 

koniec listopada nikogo nie dziwił śnieg 

i mróz) nie odwróciła jednak malejącego 

zainteresowania targami, bo wystawiło się 

na nich ponad 600 fi rm (w 2011 r. – ok. 

700). Warto wspomnieć, że Poleko miało 

nawet swój 25. jubileusz! 

Mimo to ilością i różnorodnością sprzętu 

nikt nie powinien być zawiedziony. Naj-

większy „pokaz siły” pod względem dostęp-

nych rozwiązań i możliwości produkcyj-

nych zaprezentował Ekocel (patrz str. 20). 

Z dużą satysfakcję mogli też poczuć zain-

teresowani zasilaniem gazowym pojazdów 

i alternatywnymi źródłami energii. Tłem 

połączonych imprez były oczywiście kon-

trowersje związane z nową ustawą o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach. Jak 

pokazało życie, ma wiele niedociągnięć, 

które prowadzą do licznych patologii, ale 

miejmy nadzieję, że już niebawem pojawią 

się odpowiednie poprawki.

Kompaktowo

Pojazdy do odśnieżania i uszorstniania 

dróg zwykle kojarzą się z dużymi samocho-

dami ciężarowymi, które niestety okazu-

ją się nieprzydatne w najbardziej ciasnych 

zabudowach. Doskonale wie o tym fi rma 

Aebi Schmidt, dlatego kilka miesięcy temu 

powiększyła swoją ofertę o gamę pojazdów 

o dmc do 7,5 t. Jej najcięższy przedstawi-

ciel, model Aebi MT750, zagościł na stoisku 

w Poznaniu. Pełniąc funkcje wielozdaniowe-

go transportera czy uniwersalnego nośnika 

narzędzi, został wyposażony w posypywarkę 

oraz pług czołowy. Zastosowana posypywar-

ka jest innowacyjna, bo ma zbiornik wykona-

ny z tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest 

on lżejszy i nie grozi mu korozja. Zależnie od 

możliwości pojazdu, występuje w odmianach 

o pojemności w zakresie 0,8-1,7 m3. Pług to 

konstrukcja wielosegmentowa w dość „agre-

sywnym” wykonaniu, bo kąt natarcia lemie-

sza wynosi tylko 32°. W górnej części został 

wyposażony w tworzywową nadstawkę, która 

zapewnia prawidłowe odprowadzanie śnie-

gu podczas pracy z wyższymi prędkościami 

jazdy. Model zaprezentowany na targach był 

dostosowany do wielkości samochodu, więc 

Aebi MT750 bez trudu znajdzie dla siebie pracę 
przez cały rok. Jego mocną stroną 

jest obsługa ścisłych centrów miast, do których 
nie można wjechać ciężkim sprzętem.

Jeszcze będzie przepięknie…
Branża komunalna jest dziś na dużym zakręcie. Miejmy nadzieję, że napotykane 
problemy są tylko przejściowe i już wkrótce dostrzeżemy zalety wprowadzanych zmian.

Urządzenie hakowe KH-Lift produkowane przez 
firmę KH-Kipper jest przeznaczone do montażu 
na podwoziach 2-osiowych i występuje w dwóch 
odmianach: 6 t (model ZH6) i 8 t (ZH8).

Firma WUKO wyprodukowała na razie tylko dwie 
zabudowy typu SAK3, ale wiąże z nimi duże nadzieje. 
Taki pojazd jest bardzo poręczny i doskonale 
sprawdza się przy obsłudze prywatnych posesji.

11/201316 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.plKOMUNALNEKOMUNALNEKomtechnika 2013Komtechnika 2013

TRUCK 11-2013.indd   16TRUCK 11-2013.indd   16 2013-11-12   16:46:082013-11-12   16:46:08



miał szerokość roboczą 2,4 m, ale może być 

rozbudowany nawet do 5 m.

Do obsługi trudno dostępnych miejsc 

jest również przeznaczony pojazd MAN 

TGL 8.180 z zabudową WUKO SAK3. Za-

budowa zaprezentowana na targach to naj-

mniejsze urządzenie tego typu produko-

wane przez łódzką spółkę. W podstawowej 

kompletacji służy do czyszczenia szamb 

i kanałów, ale egzemplarz wystawowy 

wzbogacono o pompę i pistolet wodny, co 

pozwala na mycie różnorodnych obiektów 

naziemnych. Dodatkowym wyposażeniem 

jest też bęben na wąż ssący, przechowywa-

ny standardowo w specjalnych korytach. 

Prezentowany pojazd ma dmc równą 8 t, 

a takie zabudowy powstają zwykle na cięż-

szych podwoziach, o dmc 12, 15, 18 i 26 t

(ostatnie mają już 3 osie). Dlatego może 

się on doskonale sprawdzić na małych 

wąskich uliczkach czy prywatnych pose-

sjach, z wąskimi bramami wjazdowymi 

i nieutwardzonymi podwórkami.

Przy zbiórce odpadów segregowanych 

w workach praktycznym rozwiązaniem 

może być propozycja Małopolskiej Wy-

twórni Maszyn Brzesko. Na 3,5-tonowym 

Przygarażowe stacje tankowania 
umożliwiają zupełnie inne 
spojrzenie na samochody 
zasilane CNG. Takie rozwiązanie 
można zastosować praktycznie 
wszędzie i nie wiąże się z dużymi 
kosztami.

Pojazdy Hueffermann wyróżniają się ogromną liczbą 
rozwiązań w zakresie bezpiecznego mocowania 
kontenerów, takich jak np. system center-fix (prowadnice 
kontenera) czy safety-fix (dociąg korbowy zamiast śruby 
z łańcuchem), pneumatyczne blokowanie kontenera 
(dla mniejszych jednostek), zabezpieczenie przed 
ruszeniem pojazdu bez zablokowania kontenera.

Ładowarka teleskopowa Manitou MT835 jest 
następcą sprawdzonego i cieszącego się uznaniem 
wśród użytkowników modelu MT732. Ma bardzo 
bogate wyposażenie standardowe i pozwala 
na wybór między napędem mechanicznym 
i hydrostatycznym.

Stałym wystawcą poznańskich targów 
jest firma Bax Baumaschinen. W tym 
roku na jej stoisku można było zobaczyć 
m.in. maszynę do prac przeładunkowych 
Sennebogen 821E oraz ładowarkę 
teleskopową Merlo.

Zabudowa Mini Sanimatic pozwala na bardzo dokładne mycie pojemników 
do zbiórki odpadów, ale w osiągnięciu dużej popularności skutecznie 
przeszkadza jej cena: 85 tys. euro. Dlatego w ciągu 20 lat na całym świecie 
sprzedano tylko 369 takich urządzeń.

rzez 
ażu 
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(specjalne lance), które mogą być wykorzysty-

wane np. do przetykania rur, usuwania ze ścian 

graffi  ti, poziomych znaków drogowych, mycia 

znaków pionowych. Prezentowany model ma 

zbiornik na wodę i nieczystości o łącznej po-

jemności 800 l, ale na cięższych samochodach 

może mieć nawet 1300 lub 2500 l.

Totalnie ekologicznie

Dużym zainteresowaniem zwiedzających 

cieszyło się Miasteczko Ekologiczne zor-

ganizowane w jednej z hal wystawowych. 

Zgromadzono tam różne pojazdy osobowe 

i użytkowe zasilane CNG oraz stacje do tan-

kowania tego ekologicznego paliwa. Kom-

presory przygarażowe pozwalają na wygodną 

eksploatację samochodu wykorzystującego 

gaz ziemny, bez względu na odległość do tra-

dycyjnej stacji CNG, jak również zakup pali-

wa po znacznie niższych cenach. Istotne zna-

czenie ma również fakt, że jeśli fl ota pojazdów 

ulegnie zwiększeniu, nie trzeba od razu wy-

mieniać kompresora na większy, a wystarczy 

tylko zainstalować dodatkowe zbiorniki słu-

żące do gromadzenia zapasu sprężonego gazu 

ziemnego. Oprócz samochodów dostawczych 

i podwozi w tym miejscu zaprezentowano 

również urządzenie hakowe KH-Lift  ZH8 

fi rmy KH-Kipper o udźwigu 8 t zamontowa-

ne na Iveco Eurocargo 4×2 zasilanym CNG, 

razem z 2-osiową przyczepą podkontenerową 

na obrotnicy typu P2OK o dmc 11 t pod kon-

tenery typu KP7 i mulda.

Miniona edycja targów Poleko i Kom-

technika była również okazją do zapozna-

nia się z pojazdami Hueff ermann, jakie 

niedawno dołączyły do oferty fi rmy PT&M. 

Ta niemiecka marka istnieje od ponad 100 

lat i jest utożsamiana z najbardziej zaawan-

sowanymi rozwiązaniami przeznaczonymi 

do transportu kontenerów. Produkowane 

przez nią hakowce czy bramowce wyróż-

niają się znakomitą jakością wykonania 

i odpowiednim doborem surowców. Każda 

konstrukcja jest doskonale przystosowana 

do trudnych warunków eksploatacji spoty-

kanych w branży komunalnej. Za przykład 

mogą posłużyć wytrzymałe osie i zawiesze-

nie o nośności 10 t (w konkurencyjnych 

rozwiązaniach zwykle jest 9 t), co w połą-

czeniu z niską masą własną zapewnia wy-

soką ładowność i trwałość pojazdu. Ważną 

rolę odgrywa również solidne zabezpiecze-

nie przeciwkorozyjne, które istotnie wypły-

wa na wygląd oraz cenę przy odsprzedaży 

przyczepy na rynku wtórnym.

Unikalne cechy

W ramach Komtechniki fi rma Bergerat 

Monnoyeur, autoryzowany przedstawiciel 

Caterpillar w Polsce, zaprezentowała łado-

warkę gąsienicową Cat 953D WH. Taka ma-

szyna w kompletacji WH (Waste Handler) 

ma wiele unikalnych rozwiązań, dzięki któ-

rym może wydajnie i bezpiecznie pracować 

na składowisku odpadów. Specjalne wyposa-

żenie obejmuje łyżkę do materiałów lekkich 

z ażurową nadstawką, która zapobiega 

przesypywaniu ładunku na siłowniki hy-

drauliczne i zwiększa pojemność narzędzia 

roboczego, a jednocześnie nie ogranicza 

widoczności operatora. Spodnia część pod-

wozia jest zabezpieczona stalowymi płytami, 

które zapobiegają przedostawaniu się do 

wnętrza np. prętów, drutów, sznurków czy 

blach. Podobną rolę odgrywają specjalne 

uszczelnienia układu napędowego, chronią-

ce najbardziej newralgiczne elementy przed 

uszkodzeniami. Obie gąsienice są wyposaża-

ne w płyty z otworami trapezoidalnymi, któ-

re ułatwiają samooczyszczanie się łańcucha, 

a tym samym pozwalają na nieprzerywaną 

pracę. Gromadzeniu się zanieczyszczeń po 

zewnętrznej stronie gąsienic zapobiegają 

podwoziu zamontowano skrzynię samowy-

ładowczą z burtami siatkowymi podwyż-

szonymi do 2 m. Taka zabudowa jest lekka, 

dzięki czemu samochód nie traci na ładow-

ności i zapewnia bardzo dużą pojemność.

Bez bakterii

 Chcąc wyeliminować nieprzyjemny zapach 

i szkodliwe bakterie, pojemniki przeznaczone 

do zbiórki odpadów muszą być co pewien 

czas myte. Taką funkcję posiada śmieciar-

ka Integra zabudowana na podwoziu MAN 

TGM o dmc 26 t. Ma ona płaską, nieożebro-

waną podłogę i owalne ściany, które pozwa-

lają na łatwe umieszczenie reklam. Zapewnia 

pojemność 18 m3 i ładowność 12 t. Ramiona 

aparatów myjących zostały umieszczone po 

lewej i prawej stronie pojazdu, dzięki czemu 

nie są narażone na bezpośredni kontakt z od-

padami. Zbiorniki na czystą i brudną wodę 

znajdują się między zabudową a kabiną, ich 

pojemność wynosi odpowiednio 1600 i 1400 l.

Zastosowany system załadunku pozwala na 

obsługę pełnej gamy pojemników w zakresie 

80÷1100 l. Praktycznym udogodnieniem jest 

automatyczne załączanie przystawki odbioru 

mocy po zaciągnięciu hamulca ręcznego oraz 

jej rozłączanie, gdy zostaje zwolniony. Obroty 

silnika są regulowane samoczynnie w zależ-

ności od bieżącego obciążenia.

Ciekawą propozycją jest też zabudowa 

Mini Sanimatic, włoskiej fi rmy Cristatnini, 

reprezentowanej w Polsce przez spółkę Apri-

va. W Poznaniu pokazano najmniejszą wer-

sję przeznaczoną na podwozia o dmc 3,5 t.

Za przykład posłużył Nissan Cabstar, znany 

z dużej zwrotności i niskiej masy własnej. Za-

stosowane urządzenie myje pojemniki pod 

ciśnieniem 180 bar, a ponadto w temperatu-

rze rzędu 85-95°C. W takich warunkach ginie 

większość szkodliwych bakterii. Do tego jest 

jeszcze wyposażone w różnego rodzaju osprzęt 

W Miasteczku Ekologicznym można było zobaczyć 
jedną ze śmieciarek Scania, jakie pod koniec ub. 
roku zostały zakupione przez warszawskie MPO. 
Pojazdy te są wyposażone w 5-cylindrowe silniki 
o zapłonie iskrowym i zasilane gazem ziemnym. 
Do jego przechowywania zastosowano pakiety 
lekkich, bezpiecznych butli kompozytowych, które 
mieszczą ok. 700÷800 kg CNG.

Ciekawą koncepcję wielozadaniowego pojazdu komu-
nalnego reprezentuje Bonetti F100X, dystrybuowany 
w Polsce przez firmę Tezana. Ma 3-osobową kabinę 
wykonaną z laminatu o szerokości 1650 mm, pozwa-
lając na łatwe pokonywanie najciaśniejszych uliczek. 
Jest dostępny w dwóch wersjach o dmc 3,5 i 5 t, przy 
czym obie występują z dwoma rozstawami osi (2220 
i 2550 mm) i zapewniają nośność 1400 i 2880 kg.

Oprócz szerokiej gamy pługów i posypywarek, 
firma ASH dysponuje profesjonalnym sprzętem 
do letniego utrzymania dróg. Za przykład 
może posłużyć zamiatarka konfigurowana 
wg indywidualnych wymagań klienta. Oprócz 
podwozia może on wybrać m.in. pojemność 
zasobnika na nieczystości czy jeden lub dwa 
agregaty do zamiatania.

Dzięk
przyst
Integr
pojem
po zat
rozwi
obsłu
odleg

www.truck-van.pl

11/201318 TruckTruckVanVan&

KOMUNALNEKOMUNALNEKomtechnika 2013Komtechnika 2013

TRUCK 11-2013.indd   18TRUCK 11-2013.indd   18 2013-11-12   16:46:162013-11-12   16:46:16



z kolei masywne belki zgarniające, umiesz-

czone w tylnej części maszyny. Przednia 

szyba oraz lampy mogą być zabezpieczone 

stalowymi kratami, które chronią je przed 

stłuczeniem. Podczas pracy na składo-

wisku szybko można docenić specjalną 

klimatyzację z funkcją „uzdatniania” po-

wietrza czy też nadciśnieniową konstruk-

cję kabiny, chroniącą przed wnikaniem 

do wnętrza nieprzyjemnych oparów, pyłu 

i drobnych zanieczyszczeń. Ważne mody-

fi kacje dotyczą również układu chłodzenia. 

Chłodnica zastosowana w takiej ładowar-

ce jest wykonana z miedzi, a nie z alumi-

nium, co zapewnia jej większą trwałość, 

a same rdzenie są rozstawione znacznie 

szerzej, ułatwiając usuwanie nagromadzo-

nych zanieczyszczeń. Wentylator ma funk-

cję odwrotnego ciągu, załączaną ręcznie 

lub automatycznie w ustalonych odstępach 

czasowych i napęd hydrauliczny, pozwala-

jący na łatwą regulację prędkości obroto-

wej w zależności od obciążenia maszyny, 

a tym samym obniżenie zużycia paliwa. 

W branży komunalnej jest jesz-

cze wiele do zrobienia, co doskona-

le pokazała nowa ustawa „śmieciowa”. 

Wiele fi rm, które wygrały przetargi, z tru-

dem wywiązuje się ze swoich zobowiązań 

m.in. z braku dostatecznej liczby odpo-

wiedniego sprzętu. Stąd takie imprezy 

jak Poleko i Komtechnika jeszcze przez 

wiele lat będą miały rację bytu. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

azdu komu-
ybuowany 
wą kabinę 
m, pozwa-

ch uliczek. 
,5 i 5 t, przy 
i osi (2220 

2880 kg.

Ładowarka gąsienicowa Cat 953D 
w kompletacji WH jest odporna na 
trudne warunki eksploatacji typowe 
dla składowisk odpadów i zapewnia 
dużą wydajność. Zależnie od wymagań 
klienta, szyba czołowa może być 
zabezpieczona stalową kratą, która 
chroni przed jej stłuczeniem.

Na targach Komtechnika można było zobaczyć nie tylko gotowe pojazdy, 
ale także komponenty. Firma Cargotec prezentowała urządzenie hakowe 
Hiab XR21. Poznańską imprezę wykorzystano również do zapowiedzi 
nowej kampanii informacyjnej, która ma uświadomić klientom zalety 
stosowania na podwoziach 3-osiowych mniejszych urządzeń hakowych, 
o udźwigu 18 t. W porównaniu do najczęściej wykorzystywanych wersji 
21-tonowych mają one wystarczające osiągi, a są znacznie lżejsze, dzięki 
czemu można łatwo zyskać na ładowności pojazdu.

Dzięki automatycznie załączanej 
przystawce odbioru mocy, śmieciarka 
Integra pozwala na opróżnianie 
pojemników praktycznie od razu 
po zatrzymaniu pojazdu. Takie 
rozwiązanie najłatwiej docenić przy 
obsłudze wielu posesji w niewielkich 
odległościach.
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Ekocel produkuje głównie śmieciarki 

z załadunkiem tylnym oraz urządzenia 

do opróżniania pojemników, czyli sys-

temy załadowcze. Standardowe zabudowy 

mogą być jednak wyposażone w różne roz-

wiązania systemowe. Wśród nich są np. urzą-

dzenia do mycia i dezynfekcji pojemników, 

osprzęt do załadunku kontenerów czy syste-

my wagowe oraz identyfi kacji pojemników. 

Ofertę uzupełniają śmieciarki dwukomoro-

we, śmieciarki z żurawiem do opróżniania 

„dzwonów” lub pojemników podziemnych. 

Bardzo ważną część oferty Ekocel stanowią 

produkty fi rmy Faun – partnera fi rmy Ekocel 

na polskim rynku. Największym uznaniem 

klientów cieszą się nie tylko śmieciarki bęb-

nowe i zamiatarki, ale także pojazdy śmie-

ciarki z załadunkiem bocznym i przednim.  

Medalista

W tym roku Ekocel otrzymał Złoty Me-

dal MTP za wrzutnik Zoeller 2301 Delta 

Premium. W celu poprawy wydajności 

pracy jego grzebień podzielono na dwie 

części. Pozwala to na niezależną, równo-

czesną pracę dwóch osób przy opróżnianiu 

pojemników od 80 do 360 dm3. Ponadto 

urządzenie jest wyposażone w funkcję au-

tomatycznego podnoszenia, opróżniania 

i odstawiania pojemnika w momencie, gdy 

znajdzie się on w polu pracy wrzutnika. 

Dzięki zastosowaniu nowatorskiego ukła-

du regulacji pracą jednostki napędowej, 

żadna z czynności nie wymaga podnosze-

nia obrotów silnika. W ten sposób udało 

się obniżyć zużycie paliwa i ograniczyć ha-

łas urządzenia z 85 na ok. 76 dBA. Dużą 

uwagę poświęcono również zaprojekto-

waniu pełnego systemu osłon i zabezpie-

czeń przed przypadkowym uderzeniem 

pracowników obsługi lub wpływem zanie-

czyszczeń. Wśród nich są np. mechaniczne 

bariery uniemożliwiające wejście operato-

ra pod wózek wrzutnika przy podniesio-

nym pojemniku.

Innym ciekawym produktem zapre-

zentowanym w Poznaniu był wrzutnik 

z obniżoną do 1200 mm krawędzią za-

ładunkową. Takie rozwiązanie ułatwia 

ręczny załadunek odpadów segregowa-

nych w workach czy gabarytów. Ciekawym 

rozwiązaniem jest układ zabezpieczający 

przed nieprawidłowym założeniem po-

jemnika na grzebień. Jeśli znajduje się on 

w nieprawidłowej pozycji, jest podnoszony 

tylko na kilka centymetrów, po czym urzą-

dzenie automatycznie zatrzymuje się. Dla 

operatora jest to wyraźny sygnał, że musi 

zweryfi kować ustawienie pojemnika. Po-

nadto z obu stron zabudowy znajdują się 

opuszczane osłony tworzywowe, chroniące 

przed dostępem niepowołanych osób. Gdy 

nie zostaną opuszczone, załadunek odpa-

dów jest możliwy tylko w trybie ręcznym.

Hybryda

W ofercie fi rmy znalazły się również 

śmieciarki dwukomorowe, pozwalają-

ce na jednoczesny odbiór np. odpadów 

zmieszanych i szkła. Do tej pory miały 

one wspólny wrzutnik, który nie zawsze 

był wykorzystywany optymalnie, tzn. 

przy załadunku np. samego szkła praco-

wało całe urządzenie. Na tegorocznych 

targach zaprezentowano zupełnie nową 

zabudowę z dzielonym odwłokiem i nie-

zależnymi dwoma wrzutnikami. Operato-

rzy mogą pracować niezależnie od siebie, 

a jeśli w danym miejscu znajduje się tylko 

jeden rodzaj odpadów, to uruchamiana jest 

tylko jedna część urządzenia. Po zapełnie-

niu śmieciarki można opróżnić każdą z ko-

mór oddzielnie, zachowując pierwotny po-

dział frakcji. Czynność ta jest bardzo prosta 

i nie wymaga obsługi dodatkowych me-

chanicznych zasów, których rolę przejęły 

zespoły podzielonego wrzutnika.

Dla wielu firm, które zajmują się zbiór-

ką bioodpadów, bardzo praktycznym 

pojazdem może być śmieciarka ze zbior-

nikiem cylindrycznym. Pełna szczelność 

bębna oraz wysoki stopień rozdrobnie-

nia i zmieszania zebranych odpadów, 

W ofensywie
Tegoroczne wystawy Poleko i Komtechnika zdominowała 
firma Ekocel. Wśród licznie zgromadzonych produktów można 
było zobaczyć zarówno klasyczne, sprawdzone rozwiązania, 
jak i bardzo nowoczesne i zaawansowane technicznie.

Na targach Ekocel 
zaprezentował śmieciarkę 

sprzedaną Miejskiemu 
Zakładowi Komunalnemu w Leżajsku.

Śmieciarka z bocznym załadunkiem wyposażona w obejmę 
zamiast grzebienia umożliwia zmniejszenie ekipy z 3 do 2 osób:
kierowca + osoba odpowiedzialna za przyprowadzanie 
pojemników spod posesji do urządzenia. W Niemczech system 
tego typu funkcjonuje od lat. Dzięki prawidłowo wystawionym 
pojemnikom jedna śmieciarka opróżnia w ciągu dnia 
ok. 700 jednostek, a obsadę tworzy tylko... kierowca.

Śmieciarka hybrydowa Rotopress Dualpower 
akumuluje energię hamowania wykorzystywaną 
następnie do czynności roboczych przy 
zbieraniu odpadów. Takie rozwiązanie odciąża 
silnik wysokoprężny i zmniejsza koszty 
eksploatacji pojazdu. Wrzutnik jest napędzany 
silnikami elektrycznymi.

Podzielenie odwłoka 
w śmieciarce dwukomorowej 
umożliwia lepsze wykorzystanie 
zastosowanego urządzenia, 
co przekłada się na większą 
wydajność i niższe zużycie 
paliwa.

www.truck-van.pl
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sprawia, że niemal od razu nadają się do 

kompostowania. Na poznańskich targach 

można było zobaczyć zabudowę Faun 

Rotopress w wersji Dualpower, czyli 

z napędem hybrydowym. W pojeździe 

tym oryginalny układ przeniesienia na-

pędu służy standardowo tylko do poko-

nywania większych odległości. Gdy śmie-

ciarka osiągnie cel, czyli pierwsze miejsce 

załadunku, za jazdę odpowiada napęd 

elektryczny. Energia zasilająca wszystkie 

czynności związane ze zbieraniem od-

padów pochodzi od generatora prądu, 

wspomaganego akumulatorem ładowa-

nym w trakcie hamowania odzyskowego. 

Taki układ wydłuża żywotność mechani-

zmów hamulcowych, a przede wszystkim 

zmniejsza o 1/3 zużycie paliwa.

Nowością była również śmieciarka 

z bocznym załadunkiem. Tradycyjnie po-

jemnik jest podnoszony za pomocą grze-

bienia, ale to wymaga od operatora dużej 

wprawy i dyscypliny mieszkańców, którzy 

powinni przyprowadzać pojemniki w po-

bliże ulicy i odpowiednio je ustawiać. Dla-

tego w polskich warunkach nie do końca 

się sprawdza. Antidotum na tę sytuację 

z pewnością będzie nowe urządzenie do 

załadunku pojemników w postaci dwu-

ramiennej obejmy. Ma ono większą tole-

rancję, dzięki czemu zdecydowanie łatwiej 

chwytać pojemniki i je podnosić.

Ekocel wyznacza trendy w dziedzi-

nie nowoczesnych rozwiązań do zbiera-

nia, przetwarzania i transportu odpa-

dów. Wiele z nich to jednak „melodia 

przyszłości”, ponieważ obecnie nie jeste-

śmy na nie jeszcze gotowi. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Franciszek Anders (z lewej), 
kierownik MZK Leżajsk

Stanisław Żołyniak, 
prezes zarządu MZK Leżajsk

„Wierność Ekocelowi nie jest bez powodu, bo to 
czego oczekujemy, zawsze dostajemy. Mamy 
trzy pojazdy z puckiej spółki, pierwszy zakupi-
liśmy w 2001 r. Wszystkie są eksploatowane 
dość intensywnie, bo obsługujemy 9 gmin i mia-
sto Leżajsk, czyli ok. 70 tys. mieszkańców. Każ-

da zabudowa charakteryzuje się dużym zgniotem, co zapewnia odpowiedni efekt logistyczny, bo 
z danej gminy można jednorazowo wywieźć więcej odpadów. Zależało nam na profesjonalnym 
systemie mycia pojemników, a urządzenie stosowane w śmieciarkach Ekocel idealnie spełnia 
nasze oczekiwania, co również przekłada się na zadowolenie naszych klientów.”

Urządzenia zasypowe z niską krawędzią załadunkową 
to szczególnie dobre rozwiązanie dla firm, które 
obsługują tereny wiejskie, gdzie większość odpadów 
jest zbierana w plastykowych workach.

Wrzutnik Zoeller 2301 Delta Premium po-
zwala na niezależne opróżnianie pojemni-
ków z obu stron pojazdu, co zapewnia 
większą wydajność i niższe zużycie paliwa.
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K rótka kabina wagonowa oszczędza 

miejsce i gwarantuje znakomitą wi-

doczność. W porównaniu z prze-

ciętną ciężarówką jest nisko zawieszona. 

Drzwi są lekkie. Częste wsiadanie i wy-

siadanie jest całkiem wygodne. Promień 

skrętu jest mały, a manewrowanie łatwe. 

Lekka, drabinkowa rama podwozia pro-

centuje wysoką ładownością. Samochód 

jest dostępny w wersjach o dmc 2,8, 3,2, 3,5 

oraz 4,5 t. Zatem większość odmian jest 

w zasięgu kierowców legitymujących się 

prawem jazdy kat. B. 

Naturalnym kierunkiem, w jakim podą-

ża szeroki strumień Cabstarów jest dystry-

bucja. Jednak ten model może być równie 

użyteczny w przedsiębiorstwach komunal-

nych. Nad podziw elastycznie dostosowuje 

się do bardzo wysokich nawet wymagań. 

Przeciwpoślizgowy

Produkowany w Hiszpanii Cabstar 

cieszy się największym uznaniem na po-

łudniu Europy. Zatem najbardziej intere-

sują się nim tamtejsze fi rmy nadwoziowe. 

W Polsce rzadko mamy styczność z ich 

ofertą, a szkoda. Wystarczy spojrzeć na 

Cabstara „zreinterpretowanego” przez 

francuską fi rmę Technamm. Produkuje 

ona pojazdy, których podstawową cechą 

jest wysoka zdolność do jazdy w trudnym 

terenie. Niektóre mają napęd gąsienicowy! 

„Cabstar a’la Technamm” ma „zaledwie” 

klasyczny napęd 4×4. 

Podstawą do przebudowy jest 3,5-to-

nowe podwozie z rozstawem osi 2900 

lub 3400 mm, napędzane standardowym, 

2,5-litrowym silnikiem o mocy 136 KM 

Zaskocz mnie
Mało kto wie, ale Nissan może więcej. Cabstar tylko czeka na nowe pomysły. 

Cabstar ze stałym napędem 4×4? Adaptację wykonała 
francuska firma Technamm. Całość, łącznie z „antyzimową” 
zabudową powstała pod patronatem PB Environnement, 
której częścią jest Technamm. 

Krótki ro
że promi
Samochó
i niski. W

Mała śmieciarka firmy PB Environnement 
może udźwignąć do 1000 kg odpadów. Mon-
towane na życzenie dodatkowe wyposażenie 
pozwala ograniczyć wysiłek operatora. 

Klasyczny układ przeniesienia napędu z centralnym me-
chanizmem różnicowym wyposażonym w blokadę oraz ze 
skrzynią redukcyjną. Współgra z nim zastosowane w podwoziu 
pojedyncze ogumienie z terenową rzeźbą bieżnika. 
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i maksymalnym momencie obrotowym 

270 Nm osiąganym od 1600 do 3200 obr/min.

Francuzi montują w nim stały napęd 4×4 

ze skrzynią redukcyjną i centralnym me-

chanizmem różnicowym, wyposażonym 

w załączaną blokadę. W opcji jest blokada 

mechanizmu różnicowego tylnego mostu. 

Ciężarówka porusza się na pojedynczym, 

terenowym ogumieniu. 

Układ napędowy ma gwarancję na rok 

lub 50 tys. km. Silnik na 3 lata lub 100 tys. 

km. Przeróbka ma homologację Nissana 

i Renault. Cabstar 4×4, podobnie jak bliź-

niacze Renault do niedawna zwane Maxi-

ty, może korzystać z autoryzowanych stacji 

obsługi swojej marki. 

W pojeździe stosowana jest kabina trzy-

miejscowa. W połączeniu z innymi zale-

tami, takimi jak stosunkowo niewielkie 

wymiary zewnętrzne (długość podwozia 

z dłuższym rozstawem osi nieznacznie 

przekracza 6 m, szerokość kabiny bez lu-

sterek to 1,85 m, a wysokość 2,1 m) ozna-

cza to, że nabywca dostaje do ręki wygodne 

narzędzie do trudnych zadań, wykony-

wanych na ograniczonej przestrzeni. Eg-

zemplarz na zdjęciach występuje w roli 

piaskarki. Na skrzyni ma urządzenie Poly 

Caster o objętości 2 m3 i szerokości posy-

pywania od 0,6 do 12 m. Na przedzie jest 

regulowany lemiesz, który może mieć sze-

rokość 244 cm lub 305 cm. Oba elementy 

pochodzą z fi rmy Fisher, a całość – łącznie 

ze skrzynią – skompletowała prowansalska 

fi rma PB Environnement. 

Zawsze z dostępem

Mieści się ona w Lambesc, 50 km na 

północ od Marsylii. Lazurowe Wybrzeże 

słynie z pięknych, ale ciasnych uliczek. Nic 

dziwnego, że fi rma z tych okolic specjali-

zuje się w małych pojazdach komunalnych 

o masie całkowitej sięgającej najwyżej 7,5 t.

PB Environnement powstała w 1989 r. jako 

Provence Bennes, a obecną nazwę przyjęła 

w kwietniu 2005 r. Pięć lat wcześniej połą-

czyła się z fi rmą Technamm, a od 2008 r. 

ma oddział PB España w Madrycie. Sprze-

daje około tysiąca pojazdów rocznie, głów-

nie na terenie Francji. 

Najmniejszym modelem w gamie śmie-

ciarek jest Medium 50/60 montowany na 

podwoziach o dmc 3,5 t. Wykonana z alu-

minium zabudowa ma objętość 5 lub 6 m3. 

Jest wyposażona w urządzenie załadow-

cze umożliwiające opróżnianie typowych 

pojemników o objętości od 80 do 1100 l.

Dzięki lekkiej konstrukcji, śmieciarka 

może pomieścić nawet 1 tonę odpadów. 

Opróżniana jest grawitacyjnie – zabudo-

wa wychyla się w całości do tyłu. Sposób 

wyładunku umożliwia pojazdowi współ-

działanie z dużą śmieciarką, która może 

posłużyć jako „zsyp” dla malucha. 

Kompletny pojazd na krótkim pod-

woziu Cabstara o rozstawie osi 2500 mm 

ma średnicę zawracania zaledwie 9,6 m. 

Zabudowa tylko nieznacznie wykracza 

wysokością ponad kabinę. Jest to więc 

idealny samochód do pracy w zaułkach 

i na podwórkach, do których wiodą wąskie 

bramy. Dodatkowe wyposażenie ułatwia 

pracę operatora. Z tyłu może być zamon-

towana składana „kieszeń”, do której moż-

na bez wysiłku wrzucać worki z odpadami, 

a potem z jej pomocą automatycznie prze-

rzucić je do skrzyni śmieciarki. Na zamó-

wienie producent montuje również system 

monitorujący obciążenie pojazdu oraz wy-

sokociśnieniową myjkę do kubłów. 

Wysoko mierzący

Producent szczyci się, że Cabstar zdo-

minował rynek podnośników koszowych. 

Faktycznie, tego typu zabudowy konkuru-

jące z zadbanymi na ogół, ale niemłodymi 

już Starami 28/29 i 200 widuje się również 

w naszym kraju. Nissan jest lekki, a krótka, 

kompaktowa kabina jest szczególnie pożą-

dana w pojazdach z podnośnikiem, który 

sam zajmuje dużo miejsca. 

Urządzenie typu 160ALU włoskiej fi r-

my Multitel Pagliero jest montowane na 

podwoziach o dmc do 3,5 t. Firma wyko-

rzystuje wersję Cabstara z rozstawem osi 

wynoszącym 3400 mm. Pojazd gotowy do 

jazdy, ze złożonym podnośnikiem ma wy-

sokość 2,78 m. W przypadku Iveco Daily 

jego długość całkowita wynosi 7,4 m, ale 

w przypadku Nissana tylko 6,8 m. Korzyść 

jest więc wyraźna. 

Kosz z systemem samopoziomowania 

ma wymiary 1,6 × 0,7 × 1,1 m. Wytrzymuje 

do 200 kg. Przy maksymalnym obciążeniu 

wysięg boczny podnośnika wynosi 7,5 m. 

Przy 80 kg wzrasta do 10,2 m. Wysokość 

robocza to 16,3 m. Po jej osiągnięciu podło-

ga kosza znajduje się 2 m niżej. Podnośnik 

może wykonywać obrót o 360°. Sterowanie 

urządzeniem jest zdwojone: można je ob-

sługiwać z dołu lub stojąc w koszu. 

Zabudowa jest lekka, dlatego w podwo-

ziu może być zastosowany najsłabszy z ofe-

rowanych, 120-konny diesel. 

Wobec opisanych wyżej zabudów mała, 

trójstronna wywrotka fi rmy Scattolini 

o ładowności 1850 kg przy dmc podwozia 

3,5 t wydaje się niemal trywialna. Jednak 

bardzo konkretne są możliwości jej wy-

korzystania w ruchu miejskim czy przy 

transporcie materiałów wykończeniowych 

w budownictwie. 

Zrównoważony rozwój to nie tylko al-

ternatywne źródła napędu. To także wła-

ściwy dobór sprzętu do powierzanych mu 

zadań. Z motyką nie warto porywać się nie 

tylko na słońce, ale i na paprotkę w donicz-

ce. Mniejszy pojazd jest tańszy i z natury 

rzeczy bardziej ekologiczny niż większy, 

a jego optymalne wykorzystanie zależy tyl-

ko od chęci i wiedzy użytkownika. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Wywrotka Scattolini korzysta z silnika o mocy 136 KM.
Nisko umieszczona skrzynia jest pomocna, gdy pewną 
część pracy trzeba wykonać ręcznie, np. przy pielęgnowaniu 
ulicznych klombów. Narzędzia i materiały będą pod ręką.

Jako podnośnik koszowy Cabstar ma wyjątkowe powodzenie. 
Aluminiowe urządzenie Multitel 160ALU ma wysokość roboczą 
16,3 m. Na platformie, do której umocowano podnośnik, jest 
praktyczna skrzynka na dodatkowe akcesoria lub mały ładunek. 

Krótki rozstaw osi powoduje, 
że promień skrętu jest bardzo mały. 
Samochód jest również wąski, krótki 
i niski. W sam raz na stare miasto. 

ment 
w. Mon-
sażenie 
a. 

– szczegóły na http://www.truck-van.pl/spotkania
Już dziś rezerwuj czas na SPOTK ANIA TRANSPORTOWE 2014SPOTK ANIA TRANSPORTOWE 2014

www.truck-van.pl KOMUNALNEKOMUNALNEPrezentacjaPrezentacja

TRUCK 11-2013.indd   23TRUCK 11-2013.indd   23 2013-11-12   16:46:342013-11-12   16:46:34



G rupa Bosch posiada 285 fabryk. 

W sumie zatrudnia prawie 306 mln 

pracowników, w tym prawie 43 tys. 

w działach badawczo-rozwojowych. W 2012 r.

grupa odnotowała obród na poziomie 

52,5 mld euro. Największy udział miał 

w nim dział techniki motoryzacyjnej – 59%. 

Z tego też powodu najwięcej nakładów jest 

inwestowanych w segment automotive. 

Tak konsekwentnie realizowana polity-

ka rozwojowa uplasowała Boscha na sa-

mym szczycie dostawców dla przemysłu 

motoryzacyjnego na świecie. Innowacyj-

ność produktów tej marki powoduje, że 

jest często wybierana przez producentów 

samochodów, jako dostawca fabryczny. 

Firma nie tylko dostarcza na rynek czę-

ści, ale również urządzenia diagnostyczne 

i oprogramowanie oraz organizuje szko-

lenia dla warsztatów i fi nansowanie urzą-

dzeń w ramach leasingu. Działając według 

koncepcji Boscha, można również funk-

cjonować jako Bosch Car Service. Bosch 

dysponuje szerokim wsparciem nie tylko 

dla warsztatów osobowych, ale również 

ciężarowych.

Komfortowa praca

Wśród nowości oferowanych dla warsz-

tatów obsługujących pojazdy ciężarowe 

znalazł się nowy tester do diagnostyki 

sterowników w pojazdach użytkowych. 

Dostępny jest w dwóch wariantach: jako 

moduł KTS (KTS Truck) do współpracy 

z komputerem PC, laptopem lub jako 

kompletny system KTS 800 Truck z no-

wym tabletem-PC (jednostka DCU 130 

– „Diagnostic Control Unit”) wraz z mo-

dułem. Moduł KTS łączy się z kompute-

Wypracowana pozycja
Co roku, niezależnie od koniunktury Bosch inwestuje w działalność badawczo-rozwojową 
8% swojego obrotu. W zeszłym roku prawie 5 mld euro. W ciągu ostatnich 10 lat na ten cel 
wydano 30 mld euro.

System do diagnostyki pojazdów KTS 800 Truck z nowym tabletem. Moduł KTS umieszczony pod szybą pojazdu łączy się z komputerem 
za pomocą technologii Bluetooth. Transmisja danych jest możliwa z odległości 100 m.

www.truck-van.pl
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rem PC za pomocą technologii Bluetooth, 

co zapewnia transmisję danych bez za-

kłóceń w zasięgu 100 m. KTS 800 Truck 

z nową jednostką DCU z 13-calowym 

wyświetlaczem dotykowym to kompletny, 

mobilny system diagnostyczny, który moż-

na wykorzystać także do sterowania inny-

mi systemami testerów Bosch.

Zarówno KTS Truck, jak i KTS 800 

Truck korzystają z wersji oprogramowania 

ESI[tronic] Truck. Pakiet oprogramowa-

nia zawiera dane najbardziej popularnych 

na rynku europejskim samochodów cię-

żarowych i autokarów. Oprócz informacji 

potrzebnych do diagnostyki sterowników, 

program ESI[tronic] Truck zawiera także 

informacje techniczne, np. schematy po-

łączeń, instrukcje serwisowania i napraw. 

Dodatkowo użytkownik ma do dyspo-

zycji katalogi części zamiennych wraz 

z informacjami partnera Bosch, fi rmy ZF, 

w tym informacje serwisowe oraz instruk-

cje montażu i demontażu. 

Warsztaty mogą również korzystać 

z szerokiej oferty urządzeń Bosch do ob-

sługi kół i ogumienia w samochodach oso-

bowych i użytkowych. Montażownica TCE 

5210 służy do obsługi kół w pojazdach 

ciężarowych i autobusach. Można przy jej 

pomocy mocować koła o średnicy obręczy 

od 14 do 26 cali. Opona może mieć śred-

nicę do 1640 mm i szerokość nie przekra-

czającą 800 mm. Komfort pracy zapewnia 

mobilny pulpit sterowniczy. Zintegrowane 

sanie montażowe ułatwiają pozycjonowa-

nie obręczy. Czteroszczękowe uchwyty ro-

bocze są sterowane pneumatycznie. Takie 

urządzenie nie tylko skraca pracę, ale też 

zmniejsza ryzyko uszkodzenia opony pod-

czas montażu.

Wyważarka WBE 5210 służy do obsłu-

gi kół o masie nie przekraczającej 160 kg, 

montowanych w pojazdach ciężarowych 

i osobowych. Opony muszą mieć średni-

cę nie większą niż 1200 mm i szerokość 

do 1485 mm. Przy użyciu tego urządze-

nia można wykonać wyważanie statyczne 

i dynamiczne. Wbudowany podnośnik 

pneumatyczny ułatwia unoszenie koła. 

W opcji można również zamówić oświe-

tlenie wnętrza koła i laserowy wskaźnik 

pozycji ciężarków.

Denox w komplecie

Wszystkie dostarczane obecnie na ry-

nek europejski pojazdy wyposażone są 

w systemy oczyszczania spalin. Oferowany 

przez Boscha system Denoxtronic pozwala 

zredukować tlenki azotu, a także ograni-

czyć emisję cząsteczek stałych, wpływając 

przy tym korzystnie na obniżenie zużycia 

paliwa nawet o 5%. 

Silnik pracujący z układem Denox wy-

twarza wysokie temperatury spalania, 

przez co obniża się emisja cząstek stałych 

i zużycie paliwa, ale bardzo rośnie ilość 

emitowanych tlenków azotu. Tlenki azotu, 

które wygeneruje silnik, redukuje katali-

zator SCR, wykorzystujący do tego celu 

amoniak. Poprzednio stosowane systemy, 

oparte na układzie recyrkulacji spalin, 

obniżały temperatury spalania, co dawało 

spadek emisji tlenków azotu, ale też niepo-

żądany wzrost emisji cząstek stałych. 

Obecnie Bosch jest największym pro-

ducentem układów oczyszczania spalin 

w technologii SCR, czyli selektywnej reduk-

cji katalitycznej, opartej na wtrysku do spa-

lin AdBlue. Działanie systemu jest proste: 

mocznik, ulegając hydrolizie, zamienia się 

w amoniak, który w wyniku reakcji chemicz-

nej redukuje tlenki azotu do pary wodnej 

i cząsteczkowego azotu. Konstruktorzy 

z fi rmy Bosch musieli jednak przezwycię-

żyć kilka technicznych trudności, takich jak 

właściwy dobór ilości wtryskiwanego płynu 

AdBlue w zależności od obciążenia silni-

ka, a także równomierne rozpylenie płynu 

w spalinach. Właściwości płynu AdBlue 

również stawiają bardzo wysokie wymagania 

jakościowe urządzeniu tłoczącemu i dozują-

cemu, pozostałym komponentom systemu, 

a także materiałom, z których są wykonane. 

Ich spełnienie jest konieczne ze względu na 

agresywność chemiczną płynu wywołują-

cą korozję oraz reakcje na nieodpowiednie 

temperatury – krystalizację lub hydrolizę, 

czyli rozpad na dwutlenek węgla i amoniak.

Działanie Denoxtronic opiera się na 

zastosowaniu w układzie wydechowym 

silnika: katalizatora utleniającego, fi ltra 

cząstek stałych, katalizatora SCR i katali-

zatora utleniającego nieprzereagowanego 

amoniaku. Bosch, aby zagwarantować 

skuteczność fi ltracji AdBlue, wyposażył 

moduł Denox w fi ltr z warstwą fi ltracyjną 

z żywicy fenolowej i dużą powierzchnią 

materiału fi ltracyjnego. Odporność fi l-

trów na agresywność chemiczną AdBlue 

uzyskano dzięki zastosowaniu wysokiej 

jakości materiałów zabezpieczonych 

specjalnymi, wytrzymałymi powłokami 

z nowoczesnych materiałów, takich jak np. 

tefl on. Trzeba jednak uważać, aby do syste-

mu nie przedostała się nawet najmniejsza 

ilości oleju lub smarów organicznych – to 

najczęstsza przyczyna uszkodzeń modu-

łów Denoxtronic. Oleje i smary rozpusz-

czają uszczelnienia układu, uszkadzając 

tym samym cały moduł. Dzieje się tak 

dlatego, że uszczelki systemu nie są wyko-

nane z gum olejoodpornych, jak większość 

uszczelnień w motoryzacji, ponieważ te 

nie są odporne na działanie AdBlue. Z ko-

Zastosowano w nich nowoczesną technolo-
gię niezależnego zawieszenia hydraulicznego 
DOLL panther, która została wprowadzona 
w 2010 r. Konstrukcja nowej serii panther wy-
trzymuje 12 t nacisku na oś, kąt skrętu wszyst-
kich kół ma aż 55 stopni, a zawieszenie hy-
drauliczne ma 405 mm skok. Dopuszczalny 
ciężar całkowity przy prędkości 80 km/h wyno-
si 85 000 kg, a obciążenie użytkowe 66 350 kg
(analogicznie 87 550 kg/68 900 kg przy 
60 km/h, 93 500 kg/74 850 kg przy 40 km/h 
oraz 105 000 kg/86 350 kg przy 20 km/h). 

Ośmioosiowa teleskopowa naczepa typu 
DOLL panter (S8E-S3F_3+5) ma opatentowa-
ne niezależne zawieszenie kół z hydrauliczną 
regulacją wysokości zawieszenia, z przodu 
–70/+335 mm. Dodatkowo pojazd wyposażo-
no w hydraulicznie skrętne osie oraz hydrau-
licznie wypinaną łabędzią szyję. Dzięki możli-
wości rozdzielenia naczepy między 3. i 4. osią, 
można uzyskać 5-osiowy lowbed typu semi lub 
specjalistyczną 8-osiową platformę. Platforma 
ładunkowa została wzmocniona odpowiednio 
do ładowności 8-osiowej kombinacji. Zastoso-
wana w platformie rama sekcyjna zapewnia jej 
stabilność oraz pozwala rozsunąć platformę 
o 5800 mm, co jeszcze bardziej zwiększa uni-
wersalność pojazdu. 

W ofercie produktowej DOLL’a można zna-
leźć pojazdy do transportu ciężkiego ładunków 
ponadgabarytowych – naczepy niskopodwo-
ziowe i samosterujące, platformy czy naczepy 
z kłonicami do transportu dłużyc . Wytrzymała 
konstrukcja stalowa, wysoka jakość produk-
cji, zaawansowane technologicznie kompo-
nenty są zintegrowane w sprawnie działający 
system. 

Generalnym importerem pojazdów DOLL 
w Polsce jest Timex S.A. ▐

Fot. Timex

DOLL Panther w Timexie
DOLL Fahrzeugbau AG oferuje 
wysokospecjalistyczne naczepy, 
wśród których znajdują się naczepy 
niskopodwoziowe do transportu 
ciężkiego. Są one najczęściej 
wykorzystywane do przewozu 
długich i ciężkich ładunków, takich 
jak stal, betonowe konstrukcje, 
maszyny budowlane czy skrzydła 
elektrowni wiatrowych. 
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ce i centralna jednostka nadzorująca oraz 

z modułu dozującego, który za pomocą 

sprężonego powietrza przekazuje AdBlue 

do rozpylacza, a ten z kolei wtryskuje 

płyn do systemu wydechowego. Ofero-

wany przez Boscha zestaw serwisowy do 

tej generacji zawiera element fi ltracyjny, 

fi ltr wstępny, 2 pierścienie dystansowe, 

uszczelkę pokrywy oraz zawór spustowy. 

W skład zestawu naprawczego, który jest 

przydatny, gdy uszkodzeniu ulegnie rów-

nież plastikowa pokrywa zamykająca fi ltr, 

wchodzą: pokrywa fi ltra, zawór spustowy 

wody, uszczelka zaworu spustowego wody 

oraz uszczelka pokrywy. Produktów z tych 

zestawów nie można kupić osobno. 

W DNOX 2 wtryskiwanie AdBlue od-

bywa się poprzez pompę membranową, 

nie ma więc konieczności doprowadza-

nia dodatkowego powietrza z instalacji 

pojazdu. Może on więc być stosowany 

w pojazdach, które nie mają systemu sprę-

żania powietrza. Zestaw serwisowy do 

tej generacji składa się z elementu fi ltra-

cyjnego z uszczelką, uszczelki pokrywy 

oraz zaworu spustowego płynu AdBlue 

z uszczelką. Zestaw naprawczy obudowy 

fi ltra zawiera pokrywę fi ltra, uszczelkę 

oraz zawór spustowy wody z uszczelką. 

Eksploatacja systemu Denoxtronic jest 

w zasadzie bezawaryjna. Należy jednak 

przestrzegać zasad obchodzenia się z pły-

nem AdBlue i uważać na to, by do systemu 

nie dostał się olej. Filtr płynu AdBlue na-

leży wymieniać raz w roku lub co 180 tys. 

km przebiegu, ewentualnie według innych 

zaleceń producenta pojazdu. Podczas wy-

miany fi ltra trzeba pamiętać, że w systemie 

występuje również siatkowy fi ltr wstępny. 

18 lat szkoleń

Bosch nie tylko oferuje części i urządze-

nia, ale również fachową pomoc. Obecnie 

trwa program szkoleń na drugie półrocze 

2013 roku (wrzesień – grudzień). W ofer-

cie znalazły się cztery nowości, szkolenia: 

z systemów oczyszczania spalin Denoxtro-

nic, diagnostyki pojazdów hybrydowych, 

układów start/stop oraz naprawy i bada-

nia pomp oraz wtryskiwaczy common rail 

fi rm Denso, Delphi i Siemens. 

Centrum wyposażone jest w urządze-

nia diagnostyczne takie jak: testery KTS, 

diagnoskopy FSA, urządzenia do obsługi 

klimatyzacji ACS, testery wtryskiwaczy 

EPS i urządzenia do ustawiania geometrii 

FWA. W hali znajduje się podnośnik noży-

cowy oraz rolki hamulcowe. Podczas zajęć 

praktycznych wykorzystywane są zarówno 

samochody, jak i silniki szkoleniowe. 

Każde szkolenie jest podzielone na dwie 

części – teoretyczną i praktyczną. Podczas 

części praktycznej kursanci znajdują uster-

kę w silniku lub samochodzie, korzystając 

z dostępnych urządzeń diagnostycznych 

i wiedzy zdobytej podczas części teoretycz-

nej. Od 1996 r. w Centrum Szkoleniowym 

Boscha przeszkolono blisko 9 tysięcy osób.

Bosch działa na rynku pojazdów cięża-

rowych od 100 lat. Zdobyte w tym czasie 

doświadczenie procentuje nie tylko in-

nowacyjnymi technologiami, ale również 

zaufaniem, jakim obdarzają tę markę 

klienci. Kompleksowe działanie na rzecz 

warsztatów dodatkowo umacnia pozycję 

fi rmy. ▐

KD
Fot. K. Dziewicka

lei dla materiałów uszczelniających odpor-

nych na AdBlue groźne są oleje. 

Od 2004 r. Bosch wprowadził na rynek 

trzy generacje systemu: DNOX 1, DNOX 2 

i DNOX 2.2 przeznaczone do samochodów 

ciężarowych. Ten ostatni, wprowadzony 

w 2010 r., jest montowany w nowych pojaz-

dach i jego części zamienne dostępne są obec-

nie tylko w serwisach producentów pojazdów. 

Do dwóch pierwszych systemów Bosch 

oferuje zarówno zestawy serwisowe, jak 

i naprawcze. Ze względu na spore różnice 

między tymi wersjami są one dedykowa-

ne oddzielnie do każdej z nich. DNOX 1 

składa się z modułu tłoczącego, w którym 

znajdują się elementy fi ltracyjne, dawkują-

Urządzenie do diagnostyki i naprawy syste-
mów Denoxtronic w warunkach warsztato-
wych. Wstępne sprawdzenie modułu zasila-
jącego odbywa się za pomocą testera KTS 
wyposażonego w specjalne oprogramowanie 
diagnostycznye FIS, moduł adaptacyjny oraz 
przystawkę. Oprogramowanie diagnostyczne 
wchodzi w skład ESI[tronic].

Wyważarka WBE 5210 służy do obsługi kół 
o masie nie przekraczającej 160 kg, 
montowanych w pojazdach ciężarowych 
i osobowych. Wbudowany podnośnik pneu-
matyczny w wygodny sposób unosi i opuszcza 
koło po naciśnięci nogą odpowiedniego klawisza. 
Komfort pracy mechanika podnosi intuicyjny 
panel sterowniczy.

Montażownica TCE 5210 do obsługi kół w pojazdach ciężarowych i autobusach. Komfort pracy 
zapewnia mobilny pulpit sterowniczy. Takie urządzenie nie tylko skraca pracę, ale też zmniejsza 
ryzyko uszkodzenia opony podczas montażu.
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Od kilku lat filtr czą-

stek stałych jest stałym 

podzespołem w samo-

chodach wszystkich typów 

z silnikiem diesla. Wraz z wy-

posażeniem samochodów 

w układy oczyszczania spalin 

w wielu europejskich mia-

stach wprowadzone zostały 

tzw. systemy poboru opłat 

zależne od jakości spalin 

emitowanych przez pojazdy. 

W konsekwencji kierowcy 

wjeżdżający do zielonych 

stref lub poruszający się po 

drogach, na których opłata 

za przejazd uzależniona jest 

od emisji szkodliwych sub-

stancji, zaczęli inwestować 

w nowszy tabor lub doposa-

żenie swoich samochodów 

w fi ltry cząstek stałych i katali-

zatory podnoszące normę emi-

sji spalin do Euro 4 lub Euro 5. 

wego podzespołu. Filtry często 

się zapychały, a mechanicy nie 

potrafi li dobrze zdiagnozować 

problemu, nie mówiąc o jego 

naprawie. Ubocznym efektem 

było też powstanie w Polsce 

procederu polegającego na 

usuwaniu fi ltra DPF. Nieświa-

domi użytkownicy udawali 

się do mechaników, którzy nie 

zdawali sobie sprawy z kon-

sekwencji usunięcia DPF-a

i często robili to nieumiejętnie. 

Teraz fi rma wprowadza na 

rynek urządzenie przeznaczo-

ne dla serwisów samochodo-

wych, które chcą poszerzyć 

zakres swoich usług o rege-

nerację i czyszczenie fi ltrów 

DPF. Dotychczas fi ltry do re-

generacji były wysyłane do 

fi rmy Euro-Vat i odsyłane po 

kompleksowej i wieloetapowej 

regeneracji. Wszystko trwało 

trzy dni, co mogło być pewną 

niedogodnością dla właścicie-

Jak to działa? 

Maszyna podłączona do instalacji sprężonego powietrza o parame-
trach ciśnienia roboczego 8 barów, wyposażona w innowacyjne dysze, 
z których strumień kierowany jest z bardzo dużą dokładnością w kanaliki 
struktury filtra cząstek stałych, usuwa nagromadzony w nich osad i pył. 
Powstały z pierwszego etapu pył i osad zostaje zassany do filtrów do-
kładnego oczyszczania (0,4 mikrona), z których pył opada do herme-
tycznego, szczelnego pojemnika. Pojemniki przekazuje się do utylizacji. 

Prosta obsługa 
filtra DPF
W grudniu trafi na polski rynek nowa 
maszyna Pulito Uno służąca do regeneracji 
i czyszczenia filtrów cząstek stałych. 
W tym roku została zaprezentowana 
na targach Transexpo w Kielcach.

Trudny serwis

Niestety, fi ltry cząstek FAP 

(DPF) wymagają obsługi ser-

wisowej. O ile wielu kierow-

ców jest przyzwyczajonych do 

wymiany opon oraz obsługi 

takich elementów jak klimaty-

zacja, fi ltry powietrza, fi ltr pa-

liwa itp., o tyle serwis układów 

spalania wzbudza wiele kon-

trowersji. Stało się tak głównie 

przez nieumiejętne wprowa-

dzenie przez producentów no-

„Obecnie trwają zapisy na maszy-
nę, która przeszła już pozytywne 
testy w Holandii” – mówi dr Bert 
van der Linden, prezes firmy Euro-
Vat Consulting dr Bert van der 
Linden i Andrzej Matuszewski 
Sp. z o.o., która jest producentem 
i dystrybutorem urządzenia oraz 

liderem w regeneracji i montażu filtrów cząstek stałych w Polsce 
i Europie Wschodniej.

Narażali tym samym swoich 

klientów na kolejne koszty 

lub nieprzyjemności. Szybko 

okazało się, że usunięcie fi ltra 

DPF lub FAP może ściągnąć 

na właściciela nowe kłopo-

ty. Począwszy od problemów 

z elektroniką samochodu, 

skończywszy na karach za gra-

nicą i braku przeglądu na stacji 

diagnostycznej. 

Sprawne 
czyszczenie

Jako pierwsza w Polsce edu-

kację zakładów naprawczych 

i wsparcie w naprawie tych 

układów rozpoczęła fi rma 

Euro-Vat Consulting z Go-

rzowa Wielkopolskiego z fi lią 

w Krzywiniu koło Pozna-

nia. Obecnie jest ona liderem 

w naprawie i regeneracji fi l-

trów FAP (DPF). Ponadto 

Euro-Vat jest zdecydowanym 

liderem w montażu fi ltrów 

cząstek stałych do autobusów 

i samochodów ciężarowych. 

la pojazdu i dla serwisu, który 

chciał szybko obsłużyć klienta. 

Dzięki Pulito Uno czysz-

czenie fi ltra może trwać oko-

ło jednego dnia. Może być 

wykonywane każdorazowo 

w ramach przeglądu samocho-

du w serwisie np. przy okazji 

wymiany oleju. Profi laktycz-

ne czyszczenie fi ltra zapewni 

jego sprawne działanie przez 

dłuższy czas. Takie czyszcze-

nie powinno być wykonywane 

cyklicznie, aby nie dopuścić do 

zbyt dużego zapełnienia fi ltra. 

Jedną z najważniejszych 

właściwości tego urządzenia 

jest zatrzymywanie wszyst-

kich nagromadzonych tok-

sycznych pyłów. To sprawia, 

że jest ono bezpieczne dla 

osoby, która je obsługuje pod-

czas czyszczenia fi ltra. W Pu-

lito Uno cały nagromadzony 

pył zostaje w osobnym po-

jemniku, z którego można go 

utylizować bez niebezpieczeń-

stwa przedostania się cząstek 

stałych do atmosfery. 

Pulito Uno to innowacyj-

ny pomysł właścicieli fi rmy 

Euro-Vat Consulting. Stwo-

rzenie go jest odpowiedzią na 

zapotrzebowanie warsztatów, 

które coraz częściej obsługują 

klientów mających problem 

z zanieczyszczonym fi ltrem 

cząstek stałych. ▐

Fot. Euro-Vat
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Po słabym 2012 i kiepskich pierw-

szych dwóch miesiącach tego roku, 

rynek opon zaczął się powoli pod-

nosić, aby w czerwcu uzyskać dodatni wy-

nik. Do końca września porównując rok 

do roku, rynek wzrósł o 10%. Na rynku 

opon ciężarowych można zaobserwować 

stałą tendencję. Najmniej zakupów doko-

nywanych jest w miesiącach zimowych: 

grudzień – luty, większe zapotrzebowanie 

na opony zaczyna się w czerwcu, a naj-

więcej sprzedaje się ich na jesieni: wrze-

sień – listopad. Jeżeli uwzględnimy trendy 

zakupowe, bardzo prawdopodobne jest, 

że rynek w tym roku przekroczy 10-pro-

centowy wzrost. „Biorąc pod uwagę, że 

październik i listopad to najlepsze mie-

siące pod względem sprzedaży opon cię-

żarowych, można przyjąć, że w tym roku 

w Polsce rynek wzrośnie o minimum 15% 

w porównaniu z rokiem 2012, czyli będzie 

lepszy od 2007 o ok. 6%. W Polsce ten seg-

ment rozwija się dość dobrze – zauważa 

Grzegorz Jeziak, dyrektor sprzedaży Con-

tinental Pojazdy Ciężarowe.

Coraz częściej premium

Z danych obejmujących osiem miesięcy 

tego roku wynika, że zainteresowanie opo-

nami premium wzrosło o 22%, kosztem 

ekonomicznych, gdzie popyt spadł o 2%. 

W efekcie udział opon premium w rynku 

wzrósł o 7% i stanowi 45%. Wynika z tego, 

że kondycja fi rm transportowych w Polsce 

jest coraz lepsza. Przedsiębiorcy coraz bar-

dziej świadomie dokonują zakupów, licząc 

całkowite koszty eksploatacji opon, zamiast 

sugerować się tylko ceną zakupu. „Rynek 

opon w Polsce rośnie. Wyraźnie zmienia 

się jego struktura, która podąża w stronę 

marek premium. O 17% więcej w tym roku 

sprzedano opon do lekkich ciężarówek, 

natomiast o 22% zmalał popyt na opony 

do transportu budowlanego” – mówi Piotr 

Czyżyk, dyrektor sprzedaży i marketin-

gu opon do pojazdów użytkowych Grupy 

Goodyear dla Polski i Ukrainy.

Wzrosty na rynku opon są efektem tego, 

co dzieje się w gospodarce. Gospodarka 

się rozpędza i można to zaobserwować nie 

tylko na podstawie wzrostu rynku opon 

ciężarowych, ale również jego segmentacji. 

Wzrost sprzedaży opon do lekkich cięża-

rówek, jest potwierdzeniem zwiększenia 

ruchu dystrybucyjnego. Mniejsze zapotrze-

bowanie na opony budowlane odzwiercie-

dla kiepską kondycję tej branży. Na popra-

wę trzeba jeszcze poczekać. Światełkiem 

w tunelu są środki unijne, które mają być 

uruchomione w przyszłym roku. Dodatko-

wo optymizmem napawa większy ruch na 

rynku developerskim. Zaczyna wzrastać za-

interesowanie nowymi mieszkaniami.

Optymistycznie wygląda też rynek 

przewozów zarówno krajowych, jak i mię-

dzynarodowych. Zwiększa się liczba fl ot 

i pojazdów, w dalszym ciągu jednak domi-

nują u nas fi rmy dysponujące jednym po-

jazdem. Na 63 400 fl ot operujących w ru-

chu krajowym przypada 201 000 pojazdów 

Koniec chudych lat
Gospodarka drgnęła! Najlepsze potwierdzenie tej radosnej informacji płynie z rynku opon cięża-
rowych. Rosnąca sprzedaż opon, oznacza większy ruch w przewozach, czyli interes się kręci. 

jeg
pr
op
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ne

Grzegorz 
Jeziak,
dyrektor sprzedaży 
Continental 
Pojazdy Ciężarowe 

„Biorąc pod uwagę, że 
październik i listopad to 
najlepsze miesiące pod 
względem sprzedaży opon 

ciężarowych, można przyjąć, że w tym roku 
w Polsce rynek wzrośnie o minimum 15% w po-
równaniu z rokiem 2012, czyli będzie lepszy od 
2007 o ok. 6%. W Polsce ten segment rozwija 
się dość dobrze.”

Narastający wzrost 
sprzedaży opon ciężarowych w Polsce 

w latach 2012 i 2013

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 –24,09% –23,3% –15,3% –8,8% –2,9 3,9% 7,5% 9,8% 9,9%
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o ok. 20%. Widać, że powoli się odradza” 

– zauważa Grzegorz Jeziak.

Największe wzrosty odnotowuje w tym 

roku Europa Środkowa – ponad 11% 

i Europa Południowa – ponad 9%, gdzie 

sprzedaż najbardziej winduje w górę rynek 

turecki. Spadek odnotowano jedynie w Eu-

Opracowano na podstawie 
materiałów firm Continental i Goodyear

Piotr Czyżyk,
dyrektor sprzedaży 
i marketingu opon 
do pojazdów 
użytkowych Grupy 
Goodyear dla Polski 
i Ukrainy 

„Rynek opon w Polsce ro-
śnie. Wyraźnie zmienia się 

jego struktura, która podąża w stronę marek 
premium. O 17% wzrosła w tym roku sprzedaż 
opon do lekkich ciężarówek, natomiast o 22% 
zmalał popyt na opony do transportu budowla-
nego.”

Piotr Zielak,
dyrektor generalny 
Continental Opony 
Polska

„Dynamika rynku opon
ciężarowych jest w pew-
nym sensie wskaźni-
kiem ekonomicznym 
pokazującym ruchy ko-
niunktury w gospodar-

ce. W tej chwili obserwujemy ożywienie w go-
spodarce, co natychmiast ma swoje odzwier-
ciedlenie na rynku opon ciężarowych.” 

Udział segmentu premium i ekonomicznego 
w sprzedaży opon ciężarowych 
styczeń–sierpień 2012 i 2013 r. 

(w tys. szt.)

Struktura rynku opon 
w podziale na segment premium 

i ekonomiczny, 
styczeń–sierpień 2012 i 2013

e 

XII

XII

Rynek opon ciężarowych w Polsce 
w latach 2007–2013*

Rynek opon ciężarowych w Europie 
w latach 2007–2013*

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

segment premium
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segment ekonomiczny I-VIII 2012 I-VIII 2013

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  –12,1% –4,1% 29,1% 9,7% –23,1% 15,0%

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
  –12,0% –14,6% 18,4% –1,2 –17,5% 10,0%

* prognoza * prognoza2013 / 2007   –20%*2013 / 2007   6%*

to wszystko pod uwagę, należy przyjąć, że 

producenci opon ciężarowych złe czasy 

mają już za sobą.

Europa pnie się w górę

Wzrósł również rynek opon w Euro-

pie, jednak nie w tak dużym stopniu jak 

w Polsce. Spadek odnotowały jedynie 

kraje skandynawskie. W sumie w Europie 

w ciągu pierwszych 9 miesięcy sprzedano 

o 7,6% więcej opon niż przed rokiem. Po-

równując rok 2012 do 2007 rynek opon 

ciężarowych w Europie spadł o ponad 

27%. Teraz ma szansę trochę się odbić. 

Gdy dokonamy takiego samego porów-

nania na rynku polskim, okaże się, że 

rynek spadł u nas w tym okresie o 8%, 

chociaż rok 2010 i 2011 pobiły wynik 

z 2007 r. „Doświadczenie z poprzednich 

lat nakazuje pewną ostrożność w pro-

gnozowaniu. Końcówka poprzedniego 

roku była dość słaba. Listopad, który 

jest przeważnie najlepszym miesiącem 

w roku, wypadł nie za dobrze. Z drugiej 

strony wszystko wskazuje na wzrosty. 

Myślę, że europejski rynek w tym roku 

zwiększy się o 10%. Czyli w porówna-

niu do roku 2007 powinien być mniejszy 

61 54

39 46
+7%

+22%

–7%

–2%

I-VIII 2012 segment premium

I-VIII 2013 segment ekonomiczny

ropie Północnej – 1,6%. Największy udział 

w europejskim rynku opon ciężarowych 

ma Europa Południowa – 35% i Zachodnia 

– prawie 25%. Polska – ponad 7%.

„Dynamika rynku opon ciężarowych 

jest w pewnym sensie wskaźnikiem eko-

nomicznym pokazującym ruchy koniunk-

tury w gospodarce. W tej chwili obser-

wujemy ożywienie, co natychmiast ma 

swoje odzwierciedlenie na rynku opon cię-

żarowych. Zwłoka między tym co dzieje się 

w gospodarce, a tym jak zachowują się na-

bywcy opon ciężarowych, wynosi obecnie 

nie więcej niż 2 miesiące. To bardzo dobry 

wskaźnik – zapewnia Piotr Zielak, dyrek-

tor generalny Continental Opony Polska. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, M. Kij

– średnio 3 na fi rmę. W ruchu międzyna-

rodowym jeździ 27 000 fl ot, które dyspo-

nują 145 000 pojazdów – tu trochę lepiej, 

bo średnio wypada 5 pojazdów we fl ocie. 

Czyli rynek mamy mocno rozdrobniony, 

za to tabor bardzo nowoczesny. Z danych 

zarejestrowanych przez system Via-toll 

wynika, że w Polsce ponad 25% pojazdów 

ciężarowych spełnia normę Euro 5, po-

nad 14% – Euro 4 i 32% – Euro 3. Mimo 

że Euro 6 wejdzie w życie dopiero w przy-

szłym roku, 0,22% zarejestrowanych w sys-

temie pojazdów spełnią tę normę. Biorąc 
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Mam 
wokół siebie 
fachowców
O tendencjach na rynku 
pojazdów ciężarowych, 
najnowszych produktach 
i znaczeniu płci w branży 
transportowej mówi 
Małgorzata Kulis, dyrektor 
zarządzający Volvo Group 
Trucks Poland.

ne zdarzenia na drodze, jak i zmienność ko-

niunktury na rynku przewozowym.

Ten rok przyniósł kolejne nowości. 

Jak pani ocenia rynek pojazdów dys-

trybucyjnych i budowlanych w Polsce. 

Czy widzi pani tutaj szansę na wzrosty 

udziałów rynkowych marki Volvo? Jak 

kształtuje się sprzedaż pojazdów bu-

dowlanych w Polsce w tym roku i czy 

jest szansa na ożywienie?

Jeżeli chodzi o segment budowlany to 

nadal sprzedaż pojazdów utrzymuje się na 

dość niskim poziomie, co wynika general-

» W tym roku rynek pojazdów 
ciężarowych o dmc powyżej 16 t osiągnie sprzedaż 

ponad 16 tys. sztuk «

jeszcze przez kolejny rok czy dwa. Coraz 

bardziej popularny staje się też krótko- 

i długoterminowy wynajem, czyli użytko-

wanie pojazdu w ramach comiesięcznych 

stałych rat zawierających wszystkie nie-

zbędne świadczenia. Dzięki takiej formie 

przewoźnik może precyzyjnie przewidzieć 

i zaplanować swoje koszty.

Jaki procent sprzedaży jest realizo-

wany w ramach wynajmu długoter-

minowego?

Coraz więcej fi rm interesuje się tą formą 

użytkowania pojazdu ciężarowego. Myślę, że 

Na początku roku wszyscy zastanawia-

li się, jaki on będzie. Jedni stawiali na 

dużą sprzedaż w związku z wejściem 

w życie w 2014 r. normy emisji spalin 

Euro 6, inni uważali, że to nie będzie 

miało znaczenia. Jak pani ocenia 9 mie-

sięcy tego roku, zarówno w odniesieniu 

do całego rynku, jak i do marki Volvo? 

Byłam zwolenniczką tej pierwszej opcji, 

choć początek roku nie był najlepszy. Oży-

wienie nastąpiło późną wiosną, natomiast 

teraz obserwujemy spore wzrosty. Moim 

zdaniem w tym roku rynek pojazdów 

ciężarowych o dmc powyżej 16 t osiągnie 

sprzedaż ponad 16 tys. sztuk, czyli prze-

kroczy poziom z 2012 roku, ale w stabilny, 

naturalny sposób. Taka stabilizacja to do-

bry sygnał. Oznacza dojrzałość rynku. Po-

dejmowanie decyzji inwestycyjnych przez 

fi rmy transportowe dzisiaj jest bardziej 

przemyślane niż to miało miejsce kilka lat 

temu. Coraz więcej fi rm dokładnie liczy 

swoje koszty i świadomie podejmuje de-

cyzje zakupowe. Pojazdy często są fi nanso-

wane w ramach leasingu 4- lub 5-letniego 

z opcją wykupu, z myślą o ich użytkowaniu 

jest to obecnie około 40-45% rynku. Dużym 

zainteresowaniem cieszy się również leasing 

operacyjny pozabilansowy, 3- i 4 -letni. Co-

raz bardziej popularny jest również 2-letni 

najem, który zapewnia fi rmom bezpieczeń-

stwo, zarówno jeżeli chodzi o nieprzewidzia-

nie z aktualnej kondycji tej branży. Nie-

wątpliwie widać jednak światło w tunelu. 

Są dotacje unijne, które będą od przyszłe-

go roku bardziej aktywnie przydzielane. 

Ruszy wiele rozpoczętych już projektów 

infrastrukturalnych. Czy to będzie boom, 
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który na dużą skalę zwiększy sprzedaż po-

jazdów budowlanych, trudno dzisiaj po-

wiedzieć, ale bez wątpienia jest w Polsce 

potencjał dla tego segmentu.

Jeżeli chodzi o pozostałe branże, to je-

steśmy pełni optymizmu. Wprowadzamy 

nową gamę produktów. To są zupełnie 

nowe pojazdy. Projektując je, położono 

ogromny nacisk na zwiększenie walorów 

użytkowych pod kątem dyspozycyjności, 

czyli wszystkich cech, które mają wpływ 

na wynik operacyjny fi rmy. Przygotowu-

jemy się, żeby zaistnieć na większą skalę, 

niż to było do tej pory w segmentach dys-

trybucyjnych i innych niż transport długo-

dystansowy. Na pewno w najbliższych la-

tach nastąpi rozwój sektora komunalnego. 

Więc i tutaj upatrujemy swoją szansę.

Jestem przekonana, że klienci pokocha-

ją nasze nowe produkty. One wyglądają 

zupełnie inaczej niż poprzednie modele, 

mają też wiele nowych funkcjonalności. 

Patrzymy tutaj z optymizmem. Dość duży 

nacisk położymy na penetrowanie tych 

segmentów przez nasze siły sprzedażowe. 

Jak został przyjęty przez polskich 

klientów najnowszy model Volvo FH? 

Czy wzbudził duże zainteresowanie, 

czy wciąż raczej wybierany jest stary 

model. Jak to wygląda w liczbach?

Zainteresowanie nowym Volvo FH jest 

olbrzymie. Liczba wydanych pojazdów 

przekroczyła nasze oczekiwania. Sądzili-

śmy, że klienci w dużej mierze skupią się 

na poprzednim modelu, który jest dopra-

cowany do perfekcji i ma sprawdzone, bar-

dzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o oszczęd-

ność paliwa. Zakładaliśmy więc, że nowy 

model będzie stanowił w 2013 roku nie 

więcej niż 15% naszej sprzedaży. Po 8 mie-

siącach sprzedaż nowego modelu stanowi 

ponad 30%. To jest ponad 500 samocho-

dów z nową kabiną i z silnikiem Euro 5.

A z silnikiem Euro 6?

Jesteśmy jednym z ostatnich producentów, 

który wprowadza na rynek silniki Euro 6.

Nasze samochody z tą jednostką napędową 

w zasadzie dopiero zjeżdżają z taśmy produk-

cyjnej. W karnecie mamy sporo zamówień 

do realizacji w tym i przyszłym roku. Na-

tomiast pierwszy pojazd z silnikiem Euro 6

wydaliśmy klientowi w październiku.

Czy klienci w Polsce są zainteresowa-

ni takimi nowinkami technicznymi 

jak np. inteligentny tempomat – I-See, 

niezależne zawieszenie czy układ na-

pędowy z dwusprzęgłową skrzynią 

biegów – I-Torque. Czy nas na to stać?

System I-See jest dostępny od momen-

tu premiery nowego modelu z silnikiem 

Euro 5. Większość klientów, którzy decy-

dują się na zakup nowego modelu, wybiera 

ten system. Zbieramy pozytywne opinie. 

Klienci chwalą niski poziom zużycia pali-

wa. Twierdzą, że system I-See pomógł zre-

dukować spalanie dość widocznie w sto-

sunku do pojazdów poprzedniej generacji. 

Nowa skrzynia biegów i układ I-Torque 

będą dostępne z silnikiem Euro 6. Już mo-

żemy zaobserwować bardzo duże zainte-

resowanie tymi rozwiązaniami. Myślę, że 

będą one zamawiane głównie przez śred-

niej wielkości fl oty, które z jednej strony 

kładą duży nacisk na oszczędności paliwa, 

W jakim kierunku wg pani będą podą-

żały rozwiązania techniczne stosowa-

ne w pojazdach użytkowych? 

Myślę, że w dwóch. Z jednej strony na-

dal w zakresie oszczędności paliwowej 

i ekologii, a z drugiej w kwestiach bezpie-

czeństwa: zarówno dla innych uczestni-

ków ruchu drogowego, jak i dla kierowcy 

czy fl oty. To, co oferujemy dzisiaj naszym 

klientom w ramach Kompleksowego 

Rozwiązania Transportowego, to zapew-

nienie im pojazdu dyspozycyjnego i nie-

zawodnego. I to jest nie tylko konstruk-

cja samego pojazdu, ale również obsługa e 
w

a jednocześnie są skłonne zainwestować 

w pojazd trochę więcej. 

Od paru lat wszyscy stawiają na oszczę-

dzanie. W jaki sposób Volvo pomaga 

swoim klientom w redukcji kosztów?

Coraz częściej obserwujemy, że klienci za-

mawiają samochody z bogatszym, optymal-

nym pod względem wykorzystania ekonomi-

ki paliwowej wyposażeniem, wzbogaconym 

dodatkowo o pakiety telematyczne i pakiety 

bezpieczeństwa. Już stwierdzono, że silnik 

o większej mocy w połączeniu z automatycz-

ną skrzynią biegów jest oszczędniejszy od 

jednostki o mniejszej mocy współpracującej 

z manualną skrzynią biegów. Dużo mówimy 

o tym, jak ważna jest ekonomika pali-

wowa, organizujemy wiele akcji. Nasz 

konkurs Th e Drivers’ Fuel Challenge po-

kazuje, że zużycie paliwa w normalnych 

warunkach drogowych, jeżeli kierowca sto-

suje się do zasad ekonomicznej i przewidu-

jącej jazdy, może spaść nawet sporo  poniżej 

23 l/100 km przy w pełni obciążonym ze-

stawie. Jeżeli fl ota liczy kilkadziesiąt pojaz-

dów, zakładając, że rocznie pokonuje mi-

nimum 120 tys. km łatwo obliczyć, jakiego 

rzędu to są oszczędności. To jest to, czego 

nie widać podczas kalkulacji ceny zaku-

pu, a co daje namacalne korzyści podczas 

eksploatacji pojazdu. Dlatego naszą rolą 

jest również wspieranie przewoźników 

w działaniach mających na celu ogranicze-

nie zużycia paliwa. Organizujemy szko-

lenia dla kierowców i fi rmy, widząc wy-

mierne korzyści tych przedsięwzięć, często 

do nas wracają. Proszą o systematyczne 

szkolenia, które mają na celu utrwalanie 

zdobytych umiejętności kierowców, walkę 

z rutynowymi odruchami i aktywne korzy-

stanie kierowcy podczas jazdy z najnowszych 

funkcjonalności pojazdu, wspierających jego 

prowadzenie.

posprzedażna. To jest to, co my dzisiaj 

oferujemy w naszym Nowym Złotym 

Kontrakcie Serwisowym, gdzie gwaran-

tujemy 100% dyspozycyjności pojazdu. 

Czyli jeżeli cokolwiek by się stało, jesteśmy 

w stanie albo natychmiast pojazd na-

prawić, albo podstawić zastępczy lub 

udostępnić klientowi środki na jego wy-

najęcie. To również różne instrumenty 

fi nansowania, które pozwalają dopasować 

model inwestycji do aktualnych oczeki-

wań fi rmy. Jeżeli klient potrzebuje kosz-

tów, to wybiera tradycyjny leasing, jeżeli 

musi wzmocnić bilans i rachunek wyni-

ków i chce mieć aktywa w swoim bilansie 

to dobrym rozwiązaniem jest pożyczka 

lub sprzedaż ratalna, jeżeli potrzebuje 

tyko amortyzacji to wybiera leasing fi nan-

sowy, a jeśli prowadzi sezonową działal-

ność to potrafi my bardzo elastycznie do-

pasować raty leasingowe. Kolejną sprawą 

jest budowanie u klientów świadomości, 

że warto ubezpieczać i siebie, i przedmio-

ty, które się użytkuje, w jak największym 

stopniu przy ciągle racjonalnych staw-

kach ubezpieczeń. Myślę, że dzisiaj jest 

coraz mniej fi rm, które uważają, że szko-

da całkowita się u nich nie zdarza i nie 

potrzebują ubezpieczenia auto casco. Nie 

da się do końca przewidzieć tego, co się 

wydarzy na drodze. Nie zawsze jest to od 

nas zależne. Każdy nowy pojazd, który 

sprzedajemy, ma bardzo szeroki pakiet 

assistance obowiązujący przez pierwszy 

rok. Oferujemy produkty, które w razie 

wypadku zapewniają pełne wsparcie dla 

kierowcy, przewożonego ładunku i pojaz-

du, który uległ akurat szkodzie lub awarii.

Jak wielu klientów, kupując nowe po-

jazdy, wybiera wasze produkty fi nan-

sowe i ubezpieczeniowe?

» Zawód kierowcy można z powodzeniem 
wykonywać w każdym wieku i w każdym wieku doskonalić

swoje umiejętności «
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Coraz więcej. Każdy pojazd, który jest 

fi nansowany przez nas, jest u nas ubezpie-

czony. W tej chwili około 50-60% sprzeda-

wanych pojazdów jest fi nansowanych za 

pomocą oferowanych przez nas produk-

tów. To dość duży udział, biorąc pod uwa-

Wraz z nowym pojazdem wprowadziliśmy 

też usługę aktywnego Doradztwa Paliwo-

wego, gdzie staramy się na bieżąco klien-

tów informować o błędach popełnianych 

przez ich kierowców, co pozwala je wyeli-

minować poprzez odpowiedni instruktaż. 

najprostszych rzeczy. Chociażby od tego, 

czy kierowca zanim ruszy w trasę spraw-

dza ciśnienie w oponach. W wielu fi rmach 

kierowcy nawet nie mają przyrządów, żeby 

je zmierzyć. Czasami wystarczy dopilno-

wać tego elementu obsługi, żeby zobaczyć 

naprawdę wymierne oszczędności.

Czyli trenerzy nie tylko zdalnie wy-

chwytują błędy kierowców, ale rów-

nież obserwują ich przy pracy?

Wygląda to różnie. Część klientów od 

dawna korzysta już z naszej telematyki. 

W tych fi rmach można wprowadzać dodat-

kową usługę, czyli zarządzanie raportem. 

My natomiast bardzo promujemy szkolenia 

kierowców, bo nawet najlepszy kierowca 

zawodowy ma pewne nawyki, które warto 

wyeliminować. Dostarczając nowy pojazd 

klientowi, oferujemy więc szkolenia kie-

rowców. Może ono mieć szeroki zakres lub 

formę skróconą – wtedy kierowca zapozna-

je się z nowymi funkcjami lub rozwiązania-

mi, które zostały wprowadzone w danym 

modelu. Później następuje zdalne obserwo-

wanie stylu jazdy kierowcy i zwracanie mu 

uwagi na błędy, które popełnia.

W tym roku już po raz trzeci został 

zorganizowany przez Volvo konkurs 

dla kierowców. Jak pani ocenia to 

przedsięwzięcie? 

Widzimy, że wizerunek naszej marki 

jako paliwooszczędnej rośnie w świadomo-

ści naszych klientów. Konkurs Th e Drivers’ 

Fuel Challenge cieszy się dużym zaintereso-

waniem. Liczba uczestników z roku na rok 

rośnie. W tegorocznej edycji jazdy konkur-

sowe odbyło 764 kierowców. Żeby wziąć 

udział w konkursie, nie trzeba na co dzień 

jeździć pojazdami Volvo, więc jest to też do-

datkowa okazja do wypróbowania naszych 

samochodów przez fi rmy, które mają inne 

marki we fl ocie. Mistrzostwa pokazują rów-

nież, że zawód kierowcy można z powodze-

niem wykonywać w każdym wieku i w każ-

dym wieku doskonalić swoje umiejętności, 

osiągając wspaniałe rezultaty. 

Od stycznia Volvo Trucks gra w jednej 

drużynie z Renault Trucks. Jak wy-

gląda ta współpraca? Szczególnie na 

poziomie lokalnym, np. we wspólnych 

punktach obsługowych? Czy w związ-

ku z tymi zmianami nastąpiła reor-

ganizacja serwisów? Co się zmieniło 

w praktyce? 

To połączenie ogłoszone w styczniu 

oznaczało głównie działanie dwóch fi rm 

pod jednym dachem. Cały czas prowadzo-

ne były dwie odrębne spółki. Nastąpiła sy-

nergia na szczeblu obsługi posprzedażnej. 

Działają pierwsze dwumarkowe warsz-

» Handlowo cały czas oferujemy dwie marki, 
jednak zdecydowanie doszukujemy się tutaj synergii, 

a nie konkurencji «

gę, że ok. 25% naszej sprzedaży stanowią 

rozliczenia gotówkowe, również fi nanso-

wane kredytem.

Jak duże jest zainteresowanie prze-

woźników systemem telematycznym 

Dynafl eet? 

Cały czas rośnie. W nowym modelu Vo-

lvo FH system telematyczny Dynafl eet jest 

już standardem, czyli w pojeździe zamon-

towane jest wszystko, co umożliwia korzy-

stanie z tego systemu. Oferujemy naszym 

klientom szeroki wachlarz subskrypcji. 

Myślę, że jest dużo przestrzeni na rynku, 

żeby produkty telematyczne dalej aktyw-

nie rozwijać. 

Doradztwo Paliwowe oferowane jest 

w ramach systemu Dynafl eet?

Doradztwo Paliwowe to usługa, w ra-

mach której trzeba wykupić określony pa-

kiet subskrypcji telematycznych. Staramy 

się działać elastycznie i dopasowywać jej 

zakres do potrzeb klienta, oferując wiele 

rozwiązań. Jeżeli fi rmie zależy na zoptyma-

lizowaniu zużycia paliwa, trzeba zacząć od 

www.truck-van.pl
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taty: w Młochowie, Gdyni i Dąbrowie. 

Od 1 listopada kolejny punkt, tym razem 

w Ostrołęce, będzie obsługiwał dwie mar-

ki. Do końca roku chcemy uruchomić jesz-

cze 5 takich placówek. Uważam, że można 

w tym upatrywać tylko pozytywów. To 

bardzo duży potencjał dla naszych warsz-

tatów, które są w stanie zapewnić obsługę 

na najwyższym poziomie obydwu mar-

kom. Po uruchomieniu obsługi drugiej 

marki w serwisie w Gdyni, obserwujemy 

tam znaczne zwiększenie ruchu. Klienci 

bardzo chętnie do nas wracają. Mamy co-

raz więcej stałych zleceń, rozpoczęliśmy 

również oferowanie profesjonalnych kon-

traktów serwisowych dla marki Renault. 

Myślę, że to było bardzo dobre posunięcie, 

pozwalające nam być coraz bliżej klienta 

i zapewniać mu obsługę na jak najwyższym 

płci jako wartości dodanej lub trudności. 

Jednak wśród wielu osób działających 

w tej branży na pewno kobiety to rzadkość 

i dlatego nominacja kobiety na to stano-

wisko wzbudziła i nadal jeszcze wzbudza 

pewne zainteresowanie. Kobieta zapewne, 

przynajmniej na początku, jest wystawiana 

na próbę i musi udowodnić, że zna się na 

tym, co robi. 

Myślę, że niezależnie od tego, czy na 

tym stanowisku byłby mężczyzna czy 

kobieta, każda zmiana w organizacji po-

woduje wśród najbliższych współpra-

cowników moment wyczekiwania. Nie 

wiadomo, czego można się spodziewać. 

W naszej fi rmie jest wiele kobiet, które 

pracują w tym biznesie i bardzo dobrze 

sobie radzą. Przykładowo, naszym serwi-

sem w Gdyni zarządza kobieta: Agnieszka 

» Nie jest ważne, czy na samej górze jest kobieta 
czy mężczyzna, ważne jest, czy zna się na tym, 

co robi, umie słuchać i ma wokół siebie 
odpowiednich ludzi «

Głowicka i jest zawsze w czołówce pod 

względem wyników. W moim zespole me-

nedżerskim mam też inne, bardzo wyrazi-

ste kobiety, ale to nie znaczy, że nie doce-

niam roli kolegów – mężczyzn, mamy tu 

bardzo dobry i zbilansowany mix. Taki do-

bór współpracowników pozwala zachować 

równowagę, świeże spojrzenie na wiele 

spraw i wspaniałą atmosferę pracy z pasją, 

która jestem przekonana, daje się odczuć 

naszym klientom: a o to tak naprawdę naj-

bardziej nam chodzi! Myślę, że w Polsce 

wciąż pokutuje stereotyp: branż męskich 

i sfeminizowanych. Moim zdaniem, bycie 

liderem w takiej organizacji jak nasza nie 

warunkuje płeć a umiejętności menedżer-

skie, to coś, co potrafi  poderwać ludzi do 

działania, uwierzyć, że razem dokonu-

ją wspaniałych, ważnych rzeczy. Nie jest 

ważne, czy na samej górze jest kobieta czy 

mężczyzna, ważne jest, czy zna się na tym, 

co robi, umie słuchać i ma wokół siebie 

odpowiednich ludzi. Mnie pracuje się tu-

taj bardzo dobrze. Lubię to, co robię. Mam 

wokół siebie wspaniały zespół ludzi, którzy 

są fachowcami w swojej dziedzinie i mogę 

na nich zawsze liczyć. Wspólnie pracuje-

my nad tym, żeby profesjonalizm i dobra 

aura panująca wewnątrz fi rmy przekłada-

ła się na dobre relacje z klientami, a tym 

samym ich zadowolenie i naszą sprzedaż. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała 
Katarzyna Dziewicka

Fot. Volvo

poziomie. Handlowo cały czas oferujemy 

dwie marki, jednak zdecydowanie doszu-

kujemy się tutaj synergii, a nie konku-

rencji. Rynek jest duży, miejsca wystarczy 

dla wszystkich, dlatego nasze racjonalne 

i rzeczowe argumenty sprzedażowe trafi ają 

do klientów obu marek i są odbierane jako 

wartość dodana, bez uszczerbku dla żad-

nej z nich. Każdy klient jest traktowany 

jednakowo, z odpowiednim zainteresowa-

niem i tym samym poziomem profesjona-

lizmu, co więcej, zarówno nowe produkty 

Volvo, jak i nowa gama produktów Renault 

została opracowana w taki sposób, że po-

maga nam selektywnie wybierać klientów 

i proponować im rozwiązania najodpo-

wiedniejsze dla ich biznesu. Wierzę, że już 

wkrótce nasza wspólna aktywność na ryn-

ku będzie jeszcze bardziej widoczna.

Jest pani pierwszą kobietą w Polsce, 

która zarządza przedstawicielstwem 

producenta samochodów ciężaro-

wych. Można powiedzieć, że to prze-

łom w kulturze korporacyjnej w naszej 

branży. Czy było trudno na początku? 

Jak była pani odbierana przez kolegów 

z pracy i klientów?

Nigdy nie przywiązywałam do tego 

wagi. Aczkolwiek, odkąd dołączyłam tutaj 

do zespołu, wiele razy już mi takie pytanie 

zadawano. Zaczęłam więc się zastanawiać, 

czy to był, jest jakiś problem dla mnie… 

Zawsze uważałam, że bycie dobrym lide-

rem zależy od tego, jakie mamy kompeten-

cje i w jaki sposób pracujemy z ludźmi. Ni-

gdy nie rozpatrywałam tego w kategoriach 

Volvo Group Truck Center 
w Ostrołęce
25 października nastąpiło oficjalne 
otwarcie kolejnego punktu serwisu 
i sprzedaży Volvo Group Trucks, 
tym razem w Ostrołęce. 

Nowy punkt powstał z myślą o dużym poten-
cjale klientów działających w tej części kraju. 
„Jest to już 32. autoryzowany punkt serwiso-
wy Volvo Trucks w Polsce. Otwierając kolejne 
obiekty, podążamy za potrzebami naszych klien-
tów, aby ułatwić im dostęp do szerokiej gamy 
produktów i usług Volvo, a tym samym uspraw-
nić obsługę serwisową pojazdów ciężarowych 
i poprzez te działania maksymalizować ich dys-
pozycyjność” – mówi Małgorzata Kulis, dyrektor 
zarządzający Volvo Group Trucks Poland. 

„Nowy punkt wpisuje się w strategię Volvo 
Group Trucks dotyczącą rozwoju sieci di-
lersko-serwisowej w ramach Rynku Europy 
Centralno-Wschodniej, poprzez swoje ko-
rzystne położenie na istotnym europejskim 
szlaku komunikacyjnym, łączącym północno-
wschodnią Europę z kierunkami zachodnim 
i południowym” – dodaje Piotr Szarek, dyrektor 
ds. obsługi posprzedażnej rynku Europy Cen-
tralno-Wschodniej Volvo Group Trucks. 

W Polsce działa obecnie 12 punktów w pełni 
zarządzanych przez Volvo oraz 20 autoryzowa-
nych punktów serwisu i sprzedaży oryginalnych 
części zamiennych Volvo. W Ostrołęce znajdu-
je się również jeden z 23 punktów sprzedaży 
samochodów ciężarowych Volvo, jakie w chwili 
obecnej funkcjonują na terenie Polski. 

Od 1 listopada br. obiekt w Ostrołęce jest 
punktem Volvo Group Truck Center, czyli ser-
wisem obsługującym samochody ciężarowe 
obu marek wchodzących w skład Volvo Group 
Trucks: Volvo i Renault. 

Obiekt zajmuje powierzchnię 720 m2, na 
które składają się dwa przejazdowe stanowi-
ska naprawcze, część biurowa oraz maga-
zynowa. Serwis zatrudnia 8 osób i świadczy 
pełną gamę usług serwisowych. ▐

Fot. K. Dziewicka
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Motorem napędowym dla DAF-a są 

ciągniki siodłowe segmentu XF. 

Jednak mniejsze i lżejsze modele 

serii CF i LF również odnajdują swoją ni-

szę na rynku. Nowa norma emisyjna w ob-

szarach takich jak transport dystrybucyj-

ny, komunalny czy budowlany nie jest na 

rękę chyba nikomu, toteż mało kto decy-

dował się na zakup pojazdu Euro 6, dopóki 

nie było to absolutnie konieczne. Dlatego 

DAF nie spieszył się z premierą nowych LF 

i CF, ale dzięki temu zyskał czas na dopra-

cowanie innych, istotnych zmian. A w LF 

i CF, podobnie zresztą jak w XF, wprowa-

dzenie Euro 6 wywołało pewną rewolucję. 

W mniejszych pojazdach jeszcze trudniej 

upchnąć powiększone systemy chłodze-

nia i rozbudowane układy wydechowe bez 

uszczerbku dla ich zwartości i funkcjo-

nalności. Dlatego konstruktorzy sięgnęli 

zmianami do źródeł, posiłkując się przy 

tym wcześniejszymi modyfi kacjami doko-

nanymi na fl agowym XF-ie.

Nowe podstawy

By dobrze wszystko upakować, trzeba 

zaprojektować pojazd od nowa, pod ką-

tem wymagań technologicznych nowej 

normy. A skoro konieczna była ingerencja 

w podwozie, to przy okazji odświeżono 

inne komponenty. Podwozia LF i CF cał-

kowicie przeprojektowano. W LF-ie naj-

większą innowacją nowej ramy jest likwi-

dacja wzmocnień wewnętrznych. Funkcję 

poprzecznicy pełni nowa, centralna belka 

o profi lu litery „K”, zapewniająca sztyw-

ność i odporność na skręcanie oraz wy-

soką nośność podwozia, pozwalając na 

utrzymanie niskiej masy własnej. Podwo-

zie jest całkowicie płaskie, co w połączeniu 

z opcjonalnymi wspornikami montażowy-

mi znacznie ułatwia mocowanie wielu róż-

nych typów zabudowy i pozostawia sporą 

ilość miejsca na dodatkowe podzespoły.

LF pozostał rozwiązaniem elastycznym, 

dostępnym o dmc od 7,5 do 19 t w przy-

padku podwozi. Ciągnik siodłowy ma dmc 

26÷32 t. Różne są też rozstawy osi, od 3,05 

do 6,30 m. Przednie osie mają naciski od 

3,6 do 7,5 tony, co stanowi dużą rezerwę 

w tym segmencie pojazdów. W standar-

dzie zawieszenia znalazły się resory para-

boliczne, a w cięższych wersjach również 

stabilizator. Niezmienny pozostał szeroki 

kąt skrętu kół (ponad 50 stopni). Tylne 

zawieszenie również zostało zmodernizo-

Pod okiem inspiratora
LF i CF zawsze pozostawały w cieniu XF-a. Wprowadzenie nowych wersji 
pod wieloma względami zbliżyło je do niego. Czy mniejsze modele „zarażą się” 
również sukcesem rynkowym?
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wane. W zależności od wersji jest to jed-

no- lub wielopiórowy resor paraboliczny. 

Dla zastosowań specjalnych, jak śmieciar-

ki czy hakowce, dostępne są też piórowe 

resory asymetryczne, a dodatkowo można 

zamówić pneumatyczne zawieszenie tylnej 

osi. 19-tonowa seria LF może być teraz 

wyposażona w oś o nośności nawet 13 ton. 

Istotną zmianą w podwoziu LF-a jest też 

w pełni elektronicznie sterowany układ ha-

mulcowy EBS. Jego obecność pozwala na 

montaż układu kontroli stabilności VSC.

Standardowo montowany jest teraz zin-

tegrowany układ hamulcowy, który na po-

czątku wyhamowuje pojazd przy użyciu 

hamulca klapkowego wydechu. Jego wydaj-

ność kontroluje turbina o zmiennej geome-

trii. W razie potrzeby zintegrowany układ 

hamulcowy może również pełnić funkcję 

hamulca zasadniczego, wydłużając okres 

eksploatacji tarcz i klocków hamulcowych.

Istotne zmiany nastąpiły również w pod-

woziach segmentu CF. W nowym układzie 

podwozia w jego przedniej części rama 

rozszerza się w kształcie trójkąta ku przo-

dowi (podobnie jak w XF-ie). Dzięki temu 

uzyskano miejsce do zamocowania więk-

szej chłodnicy i zapewnienia optymalnego 

przepływu powietrza. Na końcach ramy 

z przodu jest nowa poprzecznica, która do-

datkowo wzmacnia i zwiększa sztywność 

podwozia. Poprawiają ją również dodat-

kowa belka poprzeczna zamontowana pod 

zespołem chłodzenia i nowo zaprojekto-

wane, zintegrowane zabezpieczenie prze-

ciwnajazdowe.

Szerzej i stabilniej

Wraz ze zmianą ramy przeprojektowa-

no również przednie zawieszenie. Dzięki 

szerokości zwiększonej do 2,55 m moż-

na zastosować większy rozstaw kół, co 

poprawia przyczepność i stabilność. Za-

stosowano również długie resory para-

boliczne z piórami poszerzonymi z 80 do 

90 mm. Dostępny jest także nowy układ 

zawieszenia pneumatycznego osi przed-

niej, o podwyższonym komforcie. Nowo-

ścią jest oś przednia 7,5 t z zawieszeniem 

piórowym przeznaczona do ciągników, 

stosowana tam, gdzie najważniejsza jest 

duża ładowność.

Całkowicie przeprojektowano oś tylną 

i jej zawieszenie. Konstrukcja typu Stabi-

link, dzięki integracji drążka stabilizatora 

ze wspornikami zawieszenia tylnej osi za-

pewniła optymalną sztywność i stabilność 

oraz znacznie ograniczyła masę konstruk-

cji. Płyta montażowa siodła także została 

zmodyfi kowana, a umieszczenie skrzynki 

akumulatorowej w zwisie tylnym wpłynęło 

na zmniejszenie masy. Z tyłu standardowo 

montowane jest sterowane elektronicznie, 

czteromiechowe zawieszenie pneumatycz-

ne ECAS o nośności 13 t.

Projektując nowe podwozie, zadbano 

o uzyskanie maksymalnej ilości miejsca, 

niezbędnego do instalacji różnych dodat-

kowych komponentów. Z tego powodu 

akumulatory zostały umieszczone w tylnej 

części podwozia, a standardowy 65-litrowy 

zbiornik AdBlue – pod kabiną. Można za-

instalować w podwoziu opcjonalny zbior-

nik AdBlue o pojemności 140 l. Wciąż 

dostępne są zbiorniki paliwa o łącznej po-

jemności 1500 l.

LF-y dopasowano do każdego zastosowania. W modelach o dmc 7,5÷12 t (na kołach 17,5 
cala) do wyboru jest osiem rozstawów osi: od 3,05 do 5,40 m. W modelach o dmc 14÷16 t 
(koła 19,5 cala) można wybierać rozstaw osi w zakresie 3,25÷6,30 m, a w modelach o dmc 
18 i 19 t (koła 22,5 cala) dostępnych jest osiem wersji rozstawu osi: od 3,45 do 6,25 m.

Deska rozdzielcza nowego LF-a została zaprojektowana całkowicie od nowa. Teraz częściowo 
otacza kierowcę, zapewniając lepszą dostępność elementów sterujących. LF otrzymał 
identyczną jak w pojazdach nowej serii CF i XF elektroniczną tablicę przyrządów. We wnętrzu 
nie brakuje też funkcjonalnych schowków.
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stosowania napędu pośredniego. Większa 

skrzynia korbowa umożliwia wydłużenie 

okresów międzyobsługowych do 60 tys. 

km. Niższą masę oraz mniejszą emisją ha-

łasu udało się uzyskać dzięki misce olejo-

wej z tworzywa sztucznego. Dla ułatwienia 

serwisu fi ltr paliwa oraz separator wody 

połączono w jeden moduł zamontowany 

bezpośrednio na silniku. 

W lżejszych modelach serii CF źródłem 

napędu może być jednostka PX-7. Cięższe 

ciągniki i podwozia tego segmentu na-

pędzane są silnikami MX-11 (od 290 do 

440 KM) i MX-13 (410, 460, 510 KM), sto-

sowane również w modelu XF. Ich bloki 

cylindrów, podobnie jak głowice, wyko-

nano z wytrzymałego żeliwa grafi towego. 

Aby zapewnić maksymalną niezawodność 

i żywotność, zintegrowano możliwie dużo 

elementów osprzętu. Przykładowo prze-

wody olejowe zostały odlane w bloku i gło-

wicach cylindrów. Z kolei zespoły pomp 

wytwarzających ciśnienie w układzie com-

mon rail wmontowano w blok cylindrów. 

W silnikach zastosowano układ common 

rail (ciśnienie wtrysku do 2500  bar) oraz 

turbosprężarkę o zmiennej geometrii 

(VTG). Zależnie od modelu, nowe pojaz-

dy LF i CF są wyposażane standardowo 

w 5-, 6-, 9-, 12- lub 16-biegowe prze-

kładnie ręczne. Jako opcja dostępne są 

6-, 12- i 16-biegowe automatyczne skrzy-

nie AS Tronic. Modele z 12- i 16-biego-

wymi skrzyniami AS Tronic są wyposa-

żone m.in. w EcoRoll oraz Fast Shift  do 

szybszego przełączania między biegami 

Silniki Euro 6 w DAF LF i CF

Typ  Moc Moment obrotowy 
silnika (kW/KM/obr/min) (Nm/obr/min)

DAF LF Euro 6
Paccar PX-5, 4-cylindrowy o pojemności 4,5 l
PX-5 112 112/150/1800÷2300 580/1100÷1800
PX-5 135 135/180/1800÷2300 700/1200÷1800
PX-5 157 157/210/2000÷2400 760/1300÷2000

DAF LF i CF Euro 6
Paccar PX-7, 6-cylindrowy o pojemności 6,7 l
PX-7 164 164/220/1800÷2300 850/1100÷1800
PX-7 186 186/250/1800÷2300 950/1100÷1800
PX-7 208 208/280/2000÷2300 1020/1200÷2000
PX-7 231 231/310/2000÷2300 1100/1200÷2000

DAF CF Euro 6
Paccar MX-11, 6-cylindrowy o pojemności 10,8 l
MX-11 210 210/290/1700 1200/1000÷1700
MX-11 240 240/330/1650 1400/1000÷1650
MX-11 271 271/370/1650 1600/1000÷1650
MX-11 291 291/400/1450÷1700 1900/1000÷1450
MX-11 320 320/440/1450÷1700 2100/1000÷1450
Paccar MX-13, 6-cylindrowy o pojemności 12,9 l
MX-13 303 303/410/1425÷1750 2000/1000÷1425
MX-13 340 340/460/1425÷1750 2300/1000÷1425
MX-13 375 375/510/1425÷1750 2500/1000÷1425

Umocnieni

Sercem napędowym odmłodzonej se-

rii LF jest nowy, czterocylindrowy sil-

nik Paccar PX-5 o pojemności 4,5  l (150, 

180 lub 210 KM) lub sześciocylindrowy 

Paccar PX-7 o pojemności 6,7 l (od 220 do 

310 KM). Są one wyposażone w zaawanso-

wany układ wtryskowy common rail, tur-

bosprężarkę ze zmienną geometrią, układ 

recyrkulacji gazów spalinowych oraz 

moduł dodatkowego oczyszczania gazów 

spalinowych z katalizatorem SCR i fi ltrem 

cząstek stałych.

Podobnie jak duże silniki serii MX, 

zostały one wyposażone w jeden pasek 

wieloklinowy i wentylator zamontowany 

bezpośrednio na wale korbowym bez za-

Układ wtryskowy common rail w silnikach Euro 6 Paccar PX obejmuje 
wysokociśnieniową pompę paliwa, która umożliwia osiągnięcie 
ciśnienia wtrysku rzędu ok. 1800 bar. Powoduje to drobniejsze 
rozpylenie paliwa i optymalizację spalania, co pozwala osiągnąć 
możliwie najniższy poziom zużycia paliwa, emisji spalin i hałasu.

Ważną cechą 4-cylindrowego silnika PX-5 oraz 6-cylindrowego 
PX-7 jest wysoki moment obrotowy dostępny w szerokim zakresie 
prędkości obrotowej, nawet przy jej niskich wartościach. Okresy 
międzyobsługowe sięgają 60 tys. km, a aktywny filtr cząstek stałych 
nie wymaga czyszczenia nawet przez 320 tys. km.

Zupełnie nowa konstrukcja MX-11 charakteryzuje się dwoma 
wałami rozrządu umieszczonymi w głowicy. Obniżenie masy 
o ponad 180 kg w stosunku do silnika MX-13 umożliwia 
uzyskanie większej ładowności, szczególnie przy transporcie 
materiałów sypkich oraz płynnych.

Wszystkie wiązki przewodów otoczone są specjalną pianką – jest to 
w dalszym ciągu rozwiązanie rzadko spotykane w pojazdach ciężarowych. 
Kolektor wydechowy oraz najważniejsze elementy układu wydechowego 
zamknięto w osłonie termicznej, dzięki czemu w katalizatorze SCR 
i filtrze cząstek stałych panuje optymalna temperatura. Ten ostatni może 
przetrwać bez czyszczenia nawet pół miliona kilometrów.

Wyposa
światła 
technol
z 4 diod

Standardowy 65-litrowy zbiornik płynu AdBlue umieszczono w praktycznym miejscu 
pod kabiną sypialną. Zintegrowane stopnie w zbiorniku paliwa zapewniają łatwy dos-
tęp do przestrzeni roboczej za kabiną. Górną część nowych błotników można łatwo wymie-
niać. Zewnętrzne części znajdują się poniżej linii ramy, przez co nie są narażone na 
uszkodzenia. Dodatkowo ich konstrukcja chroni też nowe zespoły tylnych świateł ciągnika.

Nowe podwozie ciągników 4×2 jest wykonane ze stali o wysokiej jakości 
(KF600), która zapewnia trwałość i wytrzymałość, a jednocześnie jest lekka, 
co wpływa na zwiększenie ładowności netto. Wszystkie modele 4×2 i 6×2 
z serii CF są standardowo wyposażone w układ EBS, układ wspomagania 
hamowania Brake Assist i układ kontroli stabilności pojazdu (VSC). 

www.truck-van.pl

11/201336 TruckTruckVanVan&

DYSTRYBUCYJNEDYSTRYBUCYJNEPrezentacjaPrezentacja

TRUCK 11-2013.indd   36TRUCK 11-2013.indd   36 2013-11-12   16:47:052013-11-12   16:47:05



wyższego zakresu. Do zastosowań spe-

cjalistycznych dostępna jest szeroka gama 

przystawek odbioru mocy, montowanych 

na skrzyni biegów. W przypadku silników 

MX-11 i MX-13 dostępne są też przy-

stawki mocowane na silniku.

Jak w rodzinie

Zarówno LF, jak i CF nawiązywać mają 

do nowej stylistyki linii XF. Zmiany do-

tyczą głównie dolnych części kabin, gdzie 

zmodyfi kowany zderzak zapewnia lepsze 

chłodzenie silnika i poprawia właściwości 

aerodynamiczne. LF-y i CF-y wyposażo-

no również w nowe refl ektory przednie. 

W CF zintegrowano w nich światła do 

jazdy dziennej, a opcjonalnie dostępne są 

również światła mijania wykonane w tech-

nologii LED, bez standardowych żarówek.

LF oferowany jest w trzech wersjach 

kabin: dzienna o długości 160 cm, wydłu-

żona dzienna z dodatkowymi schowkami 

oraz sypialna z jedną leżanką o długości 

200 cm. Szerokość kabin wynosi zaledwie 

2130 mm, co w połączeniu z małym pro-

mieniem skrętu (kąt skrętu kół ponad 50 

stopni) ułatwia manewrowanie. Bez zmian 

pozostała nisko umieszczona podłoga (na 

wysokości 89 cm) w najlżejszych modelach 

LF (z 17,5-calowymi kołami). W cięższych 

wersjach, z kołami o średnicy 19,5 i 22,5 

cala, podłoga znajduje się odpowiednio na 

wysokości 98 cm i 111 cm.

Nowa, wygodna kierownica (która jest 

wykorzystywana również w modelach CF 

bejmuje 
e 
e 
ć 
u.

o 
esie 

sy 
ałych 

est to 
ężarowych. 
echowego 
SCR 
atni może 

i XF) w standardzie umożliwia sterowanie 

tempomatem, ogranicznikiem prędkości 

i hamulcem silnikowym. Całkowicie prze-

projektowana została deska rozdzielcza. 

Podobnie, jak w modelu XF przełączniki 

pogrupowano według funkcji. W środko-

wej części tablicy umieszczono 5-calowy 

kolorowy wyświetlacz ciekłokrystalicz-

ny, na którym można śledzić wszystkie 

najważniejsze informacje na temat pracy 

pojazdu i silnika. Są tam również wyświe-

tlane wskazówki dla kierowcy dotyczą-

ce ekonomicznej jazdy. Prezentowane są 

szczegółowe informacje na temat zużycia 

paliwa, przewidywania sytuacji na drodze 

oraz sposobu operowania hamulcami.

Zbliżony zestaw wskaźników, z podob-

nie rozbudowanym komputerem pokła-

dowym, montowany jest w kabinie CF-a. 

Pojazdy tej serii nadal oferowane są z ka-

biną Day Cab, Sleeper Cab lub Space Cab 

– o wysokości wnętrza 2,23 m i kubaturze 

11 m3. Mimo znacząco większej chłodni-

cy, podłoga kabiny w modelu CF znajduje 

się na wysokości zaledwie 1,18 m (wersja 

z silnikiem MX-11) lub 1,25  m (wersja 

z silnikiem MX-13). Do dyspozycji kie-

rowcy są też fotele nowej generacji, umoż-

liwiające regulację wzdłużną w zakresie 

220 mm i wysokości w zakresie 145 mm 

oraz nowe pedały (z wiszącym pedałem ha-

mulca), poprawiające komfort sterowania.

Modele LF i CF zawsze pozostawały 

nieco w cieniu XF-a. Nowa odsłona tych 

modeli zapewne nie odwróci tej tenden-

cji, jednak śmiało można powiedzieć, że 

zarówno LF, jak i CF nie przynoszą wsty-

du starszemu bratu. To całkiem zmyślnie 

udoskonalone i dojrzałe konstrukcje, które 

z powodzeniem mogą powalczyć w swo-

ich, niełatwych segmentach rynku. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec, DAF

Czytelny zestaw wskaźników z wygodnym i intuicyjnym 
komputerem pokładowym przeniesiono z XF-a. DAF 
Driver Performance Assistant podpowiada kierowcy, 
jak jeździć efektywniej – teraz również w CF i LF.

Wnętrze kabiny CF bezpośrednio 
nawiązuje do nowego XF-a – przyciski 
zgrupowane trójkami, dwukolorowe 
wykończenie, wielofunkcyjna kierownica.

Wyposażeniem opcjonalnym są 
światła mijania wykorzystujące 
technologię LED. Światła dzienne 
z 4 diodami są w standardzie.

ejscu 
y dos-
two wymie-

e na 
eł ciągnika.

Standardem w CF jest 
tylna oś SR1344 
– lżejsza, o niskiej emisji
hałasu i wymagająca 
mniejszej ilości oleju. 
Dostępne są przełożenia 
od 2,38:1. Podwozia 
pod zabudowę 
występują w różnych 
konfiguracjach osi 
(4×2, 6×2, 6×4, 8×2 
i 8×4), z wieloma 
opcjami rozmieszczenia 
podzespołów takich 
jak zbiornik paliwa, 
układ wydechowy czy 
akumulatory.
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Jeszcze kilka lat temu nie wszystkie 

kryteria były jednakowo ważne, ale 

w obecnych czasach liczy się każdy 

szczegół. Pomijając presję konkurencji, 

trudno sobie pozwolić na nieco mniejszą 

ładowność czy trochę wyższe spalanie, bo 

w wielu przypadkach to być albo nie być 

dla fi rmy budowlanej. Jakość prowadzenia 

samochodu na głębokich koleinach czy 

wąskich drogach bez utwardzonych pobo-

czy ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo 

i oczywiście wydajność, bo odpowiednio 

skonstruowane podwozie nawet w takich 

warunkach pozwoli na dynamiczną jazdę, 

a tym samym efektywniejsze wykorzysta-

nie samochodu. Bezpieczeństwo i wydaj-

ność zależą również od kabiny, a wygodna 

i przemyślana szoferka ogranicza zmęcze-

nie kierowcy i pozytywnie wpływa na jego 

samopoczucie i kondycję.

Elastycznie

Egzemplarz, jaki otrzymaliśmy do te-

stów miał układ napędowy 8×4 i najkrót-

szy rozstaw osi równy 4250 mm. Zastoso-

wano w nim 6-cylindrowy silnik rzędowy 

Cursor 13 o pojemności 12,9 dm3, w wer-

sji zapewniającej moc 450 KM i maksy-

malny moment 2200 Nm uzyskiwany 

w zakresie 1000÷1435 obr/min. Nowocze-

sna jednostka ma turbosprężarkę o zmien-

nej geometrii VGT z intercoolerem oraz 

elektronicznie sterowany system zasilania 

paliwa (EDC) z pompowtryskiwaczami. 

Za obróbkę spalin zgodną z normą Euro 5 

odpowiada układ SCR. Napęd na podwój-

ną tylną oś z przekładnią główną o prze-

łożeniu 4,23 i zwolnicami w piastach kół 

był przenoszony za pośrednictwem ręcz-

nej skrzyni biegów ZF 16S 2220 TO z tzw. 

„przebitką”, której rozpiętość przełożeń 

wynosi 13,8-0,84. 

W czasie kilkudniowego testu pokona-

liśmy dystans ok. 600 km, z czego niemal 

połowę pod pełnym obciążeniem (masa 

całkowita 32 t). Dla obiektywnej oceny sa-

mochodu, zaplanowana trasa obfi towała 

w liczne strome podjazdy i zjazdy oraz od-

cinki z kiepską nawierzchnią. Duży zapas 

osiągów pozwala na sprawne wyprzedzanie 

i łatwe pokonywanie wzniesień, na których 

nie zawsze jest konieczna „redukcja” nawet 

przy źle dobranym biegu. Wysoki moment 

Specjalista 
od ciężkiej roboty
Pojazdy budowlane muszą być zdolne do sprawnego i bezpiecznego poruszania się 
w trudnych warunkach terenowych i po drogach publicznych, a do tego odpowiednio 
wytrzymałe, lekkie, ergonomiczne i ekonomiczne. 

Iveco Trakker Hi-Land AD 410T45 8×4

Dmc (kg) ............................................................. 32 000 kg
Masa własna pojazdu (kg) .................................. 15 150 kg
Liczba miejsc .................................................................... 2
Rozstaw osi (mm) .......................................................4250
Średn. zawrac. między krawężnikami (m) ...................17,1
Silnik ..................................................... Cursor 13 E3681C
Liczba cylindrów ............................................................... 6
Pojemność (dm3) .........................................................12,9
Moc. maks. (KM/kW/obr/min) .......................450/332/1450
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ..........................2200/1000
Skrzynia biegów....................................... ZF 16S 2220 TO
Przełożenie przekładni głównej ...................................4,23
Pojemność zbiornika paliwa (l) .....................................300
Przeglądy ......... co 1000 mth lub raz na rok, dla transportu 
  ..........................drogowego co 100 tys. km lub raz na rok
Gwarancja ............1 rok na cały pojazd bez limitu kilometrów, 
  .....w drugim roku na układ napędowy z limitem 200 tys. km

Spód
jest 
z nie
osła
jącym
czy k
prze
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dostępny „od dołu” umożliwia dynamiczne 

przyspieszanie i jazdę z niższymi prędko-

ściami obrotowymi, co oczywiście prze-

kłada się na zużycie paliwa. Bez ładunku 

średnie spalanie wyniosło 28,4 l/100 km, 

pod obciążeniem 32,9 l/100 km. To bardzo 

dobry wynik, uzyskany praktycznie bez 

żadnych starań, w dodatku przy kilku pró-

bach różnych sposobów jazdy i manewrach 

w kopalni. Przy ostrożniejszym wciskaniu 

„gazu” z łatwością można byłoby osiągnąć 

jeszcze lepsze rezultaty.

Zastosowana skrzynia biegów wymaga 

nieco przyzwyczajenia, bo zmiana zakre-

sów odbywa się nie za pomocą „języczka”, 

ale poprzez zdecydowany ruch całego drąż-

ka. Warto pamiętać, że przy włączonym 

niskim zakresie, dźwignia „na luzie” usta-

wia się w położeniu 3/4, zaś przy wysokim 

w położeniu 5/6. Wszystkie biegi „wcho-

dzą” bardzo precyzyjnie, a dzięki pneuma-

tycznemu systemowi wspomagania zmia-

ny przełożeń, obsługa skrzyni odbywa się 

praktycznie bez wysiłku. Ta przekładnia 

jest również powszechnie chwalona za dużą 

wytrzymałość i bezawaryjność, w czym za-

pewne dużą zasługę ma układ zapobiegają-

cy włączeniu nieprawidłowego biegu. Gdy 

prędkość jazdy jest zbyt wysoka w stosunku 

do wybranego przełożenia, drążek stawia 

wyraźny opór, zmuszając do użycia innego 

biegu. Jeśli ktoś nie przepada za skrzynią 

z „przebitką”, Iveco ma dla niego dobrą wia-

domość. W Trakkerach Euro 6 będzie do-

stępna przekładnia z zakresami zmieniany-

00 kg
50 kg
....... 2
.4250
..17,1

3681C
....... 6
..12,9
/1450
/1000
20 TO
..4,23
...300
nsportu 
na rok
metrów, 
ys. km

W Trakerze nie brakuje schowków 
i na każdy przedmiot można 
znaleźć odpowiednie miejsce. 
Dzięki temu łatwiej utrzymać 
porządek we wnętrzu, a przy 
gwałtownym hamowaniu, nie ma 
obaw, że rozproszą się po kabinie.

Fotele są odpowiednio 
twarde i dobrze wypro-
filowane, a zastosowana 
tkanina zapobiega poce-
niu w upalne dni i łatwo 
ją czyścić.

Do Trakkera łatwo się przyzwyczaić i już po kilku 
przejechanych kilometrach kierowca czuje, jak by był 
częścią samochodu. Przeprojektowana tablica rozdzielcza 
jest wykonana z barwionego, odpornego na zarysowania 
plastyku, który sprzyja zastosowaniu pojazdu w trud-
nych warunkach eksploatacji. Wszystkie kontrolki są 
odpowiednio widoczne, a przyrządy łatwo dostępne.

Spód przedniej części samochodu 
jest zabezpieczony litą blachą 
z niewielkimi otworami, która
osłania chłodnicę przed wysta-
jącymi z podłoża kamieniami 
czy korzeniami, a także ogranicza 
przedostawanie się błota i kurzu.
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W trudnych warunkach terenowych 
kierowca może się wspomóc blokadami 
mechanizmów różnicowych (międzyosio-
wą i osiową). Są one załączane pokrętłem 
na tablicy rozdzielczej, co zapobiega 
pomyłkom przy ich uruchamianiu. 

Masywne użebrowanie skrzyni 
zapewnia odpowiednią sztywność 
konstrukcji, a także chroni 
nadwozie przed uszkodzeniami, 
np. podczas załadunku gruzu czy 
kamieni z dużej wysokości.

W zabudowie F.X. Meiller 
koło zapasowe oraz zbiornik 
na olej hydrauliczny zostały 
umieszczone pod podłogą, 
pozwalając na maksymalne 
zwiększenie długości skrzyni.

Dostęp do wnętrza nie sprawia problemu: szerokie drzwi
otwierają się o kąt 90O i są trzy duże stopnie wejściowe 
(pierwszy ugina się w kontakcie z przeszkodą) z zabez-
pieczeniem przeciwpoślizgowym. Zewnętrzny stopień 
nad kołem oraz poręcz na dachu pozwalają na obserwację 
załadunku lub wygodne wejście na drabinkę skrzyni.

mi przełącznikiem typowym dla pojazdów 

długodystansowych.

Bez stresu

Trakker prowadzi się znakomicie na każ-

dych drogach i bez względu na obciążenie. 

Nawet na głębokich koleinach nie trzeba kur-

czowo trzymać kierownicy w obawie przed 

niekontrolowanym zjechaniem na prze-

ciwległy pas ruchu czy pobocze. Precyzyjny 

układ kierowniczy pozwala na łatwe utrzy-

manie samochodu przy skrajni wąskiej drogi, 

a tym samym bezpieczne wymijanie się z in-

nymi ciężarówkami. Odpowiednio dobrane 

zawieszenie dobrze „wybiera” nierówności 

i zapobiega przechyłom nadwozia przy szyb-

ciej pokonywanych zakrętach. Z przodu za-

stosowano 3-piórowe, wzmocnione resory 

paraboliczne o nośności 2×8 t, z tyłu 12-pió-

rowe resory półeliptyczne o nośności 2×13 t,

oraz po jednym stabilizatorze przy obu ze-

społach osi. Pojazd jest zatrzymywany za 

pomocą wentylowanych hamulców tarczo-

wych z przodu oraz mechanizmów bębno-

wych z tyłu. Mieszany układ to optymalne 

rozwiązanie dla samochodu operującego 

w różnych warunkach, w tym np. na tere-

nach błotnistych, bo zapewnia właściwą sku-

teczność, a do tego jest bardziej odporny na 

zanieczyszczenia. Hamulce zasadnicze testo-

wego Trakkera działają bez opóźnienia i już 

przy lekkim naciśnięciu pedału czuć ich re-

akcję. Na zjazdach lub przy „zaplanowanym” 

wytracaniu prędkości można się wspomóc 

dekompresyjnym hamulcem silnikowym, 

który dla 450-konnej jednostki zapewnia 

moc hamowania 306 kW przy 2400 obr/min.

Komfortowo

Testowy Trakker był wyposażony w kabi-

nę Hi-Land przeznaczoną do pracy na krót-

kich trasach. Ma ona szerokość 2280 mm

i długość 1600 mm, co w zupełności wy-

starcza podczas jednodniowych wyjazdów. 

Nawet przy najdalej odsuniętych fotelach 

pozostaje w niej dość miejsca, by zmie-

ścić kurtki i buty robocze, kaski, narzędzia 

i podnośnik hydrauliczny. Na duże butelki, 

trójkąt ostrzegawczy oraz apteczkę przygo-

towano wnęki i kieszeń między fotelami, za-

pewniając do nich wygodny i szybki dostęp 

z obu siedzeń. Dokumenty można wypeł-

niać na podkładce z klipsem zakładanej na 

kierownicę – jeśli nie jest potrzebna wkłada 

się ją w szczelinę przy tylnej ścianie. 

W nowym Trakkerze zmieniono kształt 

tablicy rozdzielczej, dzięki czemu pokrę-

tła i przełączniki oraz wloty powietrza 

umieszczone po prawej stronie głównego 

zestawu wskaźników znajdują się teraz 

znacznie bliżej kierowcy. Jednocześnie 

udało się wygospodarować większą płaską 

powierzchnię przy podszybiu, która może 

być przydatna np. podczas spożywania po-

siłków. Każda wolna przestrzeń jest wyko-

rzystana na mniejszy lub większy schowek, 

więc bez trudu można znaleźć miejsce na 

każdy przedmiot niezbędny w podróży. 

Wielofunkcyjna kierownica z wypukłą 

środkową częścią swym kształtem przywo-

dzi na myśl osobówki segmentu premium. 

Jest odpowiednio wyprofi lowana i dobrze 

leży w dłoniach. Oba fotele są bardzo 

wygodne i mają szeroki zakres regulacji 

w różnych płaszczyznach, ale ten dla kie-

rowcy warto doposażyć w podłokietnik, 

bo silnik jest elastyczny i nie zmusza do 

częstej zmiany biegów, więc na dłuższych 

trasach nie ma o co oprzeć prawej ręki.

Solidna konstrukcja

Zabudowę testowego Trakkera stanowiła 

skrzynia samowyładowcza F.X. Meiller typu 

Boardmatik o wymiarach wewnętrznych 

(dł.×szer.×wys.) 5600×2300×1000 mm,

co zapewnia pojemność ok. 13 m3. Podło-

ga o grubości 6 mm została wykonana ze 

stali Hardox 450, na ściany boczne użyto 

4-milimetrowej blachy ze stali Hardox 

400. Lewa burta jest otwierana hydrau-

licznie do dołu za pomocą dwóch siłow-

ników podpodłogowych, umożliwiając 

wyładunek materiałów sypkich w pewnej 

odległości od podwozia, jak również wy-

godne zasypywanie podłużnych wykopów. 

Podnoszenie skrzyni odbywa się za po-

mocą dwóch siłowników teleskopowych 

umieszczonych wzdłuż podłużnej osi po-

jazdu. Sterowanie nimi oraz burtą hydrau-

liczną jest możliwe z kabiny lub stojąc na 

zewnątrz samochodu. Zabudowę wyposa-

żono w dwie drabinki – stałą, zamocowa-

ną po lewej stronie z przodu skrzyni, oraz 

wyjmowaną, umieszczoną pod podłogą 

w tylnej, prawej części pojazdu. Ta pierw-

sza jest rozkładana, zapewniając swobod-

ny dostęp do zabudowy z poziomu podło-

ża, a gdy jest złożona, może pełnić funkcję 

praktycznego stopnia wykorzystywanego 

do obsługi plandeki czy pomocy operato-

rowi ładowarki w prawidłowym rozmiesz-

czeniu urobku. Cała konstrukcja sprawia 

wrażenie bardzo solidnej i wytrzymałej, 

dzięki czemu będzie odporna na trudne 

warunki eksploatacji spotykane w trans-

porcie budowlanym.

W nowym Trakkerze trudno się do 

czegoś przyczepić. To mocny, odporny na 

przeciążenia samochód, który w dodatku 

wygląda jak pojazd wojskowy zdolny po-

konać każdy teren. Poza tym jest bardzo 

wygodny i ekonomiczny, a to kolejne waż-

ne cechy przemawiające za wyborem fl a-

gowego budowlańca Iveco. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz
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TWÓJ  TRENER NA POKŁADZIE .

  ZA DARMO . 

  Monitorowanie i ciągłe doskonalenie stylu jazdy kierowców

  Raporty czasu pracy i zużycia paliwa

  Pozycjonowanie pojazdu 

  Optymalizacja i zarządzanie flotą pojazdów

Dziś dzięki pakietowi IVECONNECT FLEET, dostępnemu BEZPŁATNIE przez 

okres jednego roku, możesz zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 12%.

Promocja dotyczy ciągników siodłowych zamówionych do 31 grudnia 2013 r.

TRUCK 11-2013.indd   41TRUCK 11-2013.indd   41 2013-11-12   16:47:342013-11-12   16:47:34



K lienci nie wiedzieli „z czym to się je”, 

a importer wcale im nie pomagał. 

Pierwszy Transit Connect pojawił 

się z opóźnieniem, był dość drogi, a cieka-

wa, „industrialna” stylizacja nie spotkała 

się z uznaniem w naszym kraju. 

Nowy model jest inny. Wyglądem od-

powiada współczesnym gustom i jest do 

kupienia już dziś. Sprzedawcy przyjmują 

zamówienia, a wkrótce należy się spodzie-

wać dostawy pierwszych samochodów. 

Ruchy fachowca

„Aby opracować właściwy projekt, pod-

patrywaliśmy przedsiębiorców podczas 

załadunku i wyładunku towarów – mówi 

Stephen Lesh, główny konstruktor Transi-

ta Connect w fi rmie Ford of Europe. 

Dostęp do ładowni nie jest ani gorszy, ani 

lepszy niż u konkurencji. Mogą się podo-

bać przyciski do odblokowywania tylnych 

drzwi i otwierania ich pod kątem 180 stop-

ni. Można je obsługiwać jedną ręką. Nato-

miast sama forma przestrzeni ładunkowej 

w furgonach jest nieprzeciętnie praktyczna. 

Ścianka działowa mocno „gimnastykuje 

się”, aby zapewnić dostateczną przestrzeń 

zarówno w kabinie, jak i w ładowni. Jest 

wygięta w taki sposób, że na podłodze i pod 

dachem zostawia miejsce na długi ładunek, 

który można ułożyć po skosie. Środkowa 

część ściany jest uformowana tak, aby moż-

liwy był duży zakres regulacji foteli. W kabi-

Podpatrzone

Trzycylindrowy, benzynowy silnik EcoBoost 
o mocy 100 KM. Ma duży potencjał, zarówno 
gdy mowa o osiągach, jak i niskim spalaniu. 
Lecz kierowca musi wybrać: albo jedno, 
albo drugie i dostosować styl jazdy 
do oczekiwanego wyniku. 

Nowy Transit Connect ma wywalczyć Fordowi 
miejsce w segmencie, w którym poprzednik nie odniósł 
sukcesu – przynajmniej w Polsce. 
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nie może znaleźć się dwuosobowa kanapa, 

która jak w Citroënie Berlingo pozwala od 

biedy przewieźć trzeciego pasażera. Kana-

pa jest wszechstronnym meblem: dzielone 

oparcie i siedzisko można składać na różne 

sposoby, tworząc przestrzeń na drobiazgi 

lub spore ładunki. Kładąc szerszą część 

oparcia i odsuwając klapkę zasłaniającą 

otwór u dołu ścianki działowej, mamy miej-

sce na wąskie przedmioty o długości nawet 

3 m w modelu L1 lub 3,4 m w dłuższym 

L2. Tył oparcia fotela jest wyprofi lowany 

i pomaga utrzymać przewożony ładunek na 

właściwym miejscu. Wygięta u góry ścianka 

umożliwia w Transicie Connect L2 przewóz 

płyt o wymiarach 2,4×1,2 m. 

Standardowe punkty mocowania po bo-

kach ładowni są ulokowane na różnej wy-

sokości. Upraszcza to montaż wyposażenia 

dodatkowego, np. szafek. Silne, diodowe 

oświetlenie sprawia, że wnętrze pojazdu 

można wykorzystać jako ruchomy warsztat. 

Podstawowy wariant furgonu L1 ma 

objętość 2,9 m3, a L2 – 3,6 m3. Dane doty-

czą modeli ze stałą przegrodą. Wersje bez 

niej mają objętość odpowiednio 3,7 oraz 

4,4 m3, doliczając przestrzeń obok fotela 

kierowcy. Maksymalna ładowność najcięż-

szych wersji L2 dochodzi do 1000 kg. 

Dłużej, ale nisko

Nowy model występuje w dwóch warian-

tach rozstawu osi: L1 wynoszącym 2,6 m

oraz L2 równym 3 m. Długość całkowi-

ta wynosi odpowiednio 4,4 oraz 4,8 m. 

Ford nie przewiduje odmian z wysokim 

dachem, ponieważ mogłyby zanadto zbli-

żyć się rozmiarem ładowni do większego 

Transita Custom, który jest wprowadzo-

nym w ubiegłym roku całkiem nowym 

modelem, odpowiednikiem Volkswagena 

Transportera. 

Wśród odmian nadwoziowych Transita 

Connect jest furgon, furgon z podwójną 

kabiną oraz kombi, które w długiej odmia-

nie L2 może mieć nawet 7 miejsc. Tylne 

kanapy naturalnie się składają, co pozwala 

dowolnie zmieniać proporcję liczby prze-

wożonych ludzi do ilości ładunku. 

Nabywcy będą mogli wybierać 

z trzech standardów wyposażenia: pod-

stawowego Ambiente, średniego Trend 

i komfortowego Limited. Równocześnie 

wchodzi na rynek osobowy wariant no-

wego Forda, nazwany Tourneo Connect. 

On również ma odmianę krótką i długą, 

a od towarowego Transita Connect róż-

ni się wyższym poziomem wykończenia 

i wyposażenia. Podwozie i układ napę-

dowy są te same. 

Siła przeznaczenia

Nowy Ford może być napędzany diesla-

mi z rodziny Duratorq o pojemności 1,6 l 

i mocy 75, 95 lub 115 KM. Do tego są dwa 

silniki benzynowe EcoBoost: trzycylin-

drowy, jednolitrowy o mocy 100 KM oraz 

czterocylindrowy, 1,6 l o mocy 150 KM. 

Benzyniaki współpracują z 6-biegowymi 

przekładniami: jednolitrowy z manualną, 

a 1,6 l z automatyczną. W dieslach są tyl-

ko skrzynie ręczne i jedynie najmocniejszy 

wariant ma 6 biegów – pozostałe dwa mają 

po pięć przełożeń. 

Za pomocą układu napędowego Ford 

wyraźnie oddziela auta robocze od wersji, 

które mogą mieć mieszane zastosowanie. 

Skrzynie pięciobiegowe mają zdecydowa-

nie zbyt mały zakres przełożeń do dłu-

gich podróży autostradą. Wolą krążenie 

z przepisową prędkością ulicami i dro-

gami lokalnymi, gdy „piątka” pozwala 

utrzymać prędkość obrotową silnika na 

niskim poziomie. Może to budzić sprze-

ciw niektórych klientów, ale pamiętajmy, 

że pięciobiegowa skrzynia jest mniejsza, 

lżejsza i tańsza niż „szóstka”. Zarezer-

wowanie automatu dla najmocniejszego 

modelu benzynowego wydaje się uzasad-

nione. 

Interesującym motorem jest trzycy-

lindrowy EcoBoost z turbosprężarką 

i systemem zmiennych faz rozrządu 

Ti-VCT. Silniczek tej wielkości w aucie 

o masie przeszło 2 t i ładowności 714 kg 

w odmianie L2 jest pomysłem co naj-

mniej zaskakującym. W praktyce „daje 

radę”, choć pragnąc jeździć oszczędnie, 

należy mieć anielską cierpliwość. Silnik 

Ford Transit Connect – układ napędowy

Rodzaj paliwa benzyna benzyna ON ON ON
Typ silnika 1,0 EcoBoost 1,6 EcoBoost 1,6 Duratorq TDCi  1,6 Duratorq TDCi 1,6 Duratorq TDCi
Układ i liczba cylindrów R3 R4 R4 R4 R4
Pojemność (cm3) 999 1597 1560 1560 1560
Moc (KM/kW/obr/min) 100/74/6000 150/110/5700 75/55/3500 95/70/3600 115/85/3600
Mom. obrot. (Nm/obr/min) 170/1400÷4000 240/1600÷4000 220/1500 230/1500÷2000 270/1750÷2500
Typ skrzyni/liczba biegów ręczna/6 automatyczna/6 ręczna/5 ręczna/5 ręczna/6
Napędzane koła przednie przednie przednie przednie przednie

Tak to się robi w Fordzie: długie przedmioty 
można wozić na kilka sposobów. 

Próg załadunku przebiega na wysokości 
niespełna 60 cm. Otwór tylnych drzwi w świetle 
ma szerokość 125 i wysokość 113 cm. 

Dwuskrzydłowe drzwi to jedna z cech towaro-
wego Transita Connect. Osobowy wariant Tourneo 
Connect ma dużą, uchylaną ku górze klapę. 

www.truck-van.pl
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lubi wysokie obroty i energiczna jazda, 

nawet z pełnym ładunkiem jest możliwa. 

Jednak zużycie paliwa od razu wskakuje 

na poziom zarezerwowany dla znacznie 

większych jednostek. 

Podwozie z kolumnami McPhersona 

z przodu i belką skrętną na sprężynach 

śrubowych z tyłu jest sztywne. Samochód 

prowadzi się pewnie, choć cierpi nieco 

komfort jazdy. Przy obu osiach są hamulce 

tarczowe. Do wyposażenia należy system 

zapobiegania kolizjom przy małych pręd-

kościach. 

Atrakcyjny pozna 
zamożną (firmę)?

Karoseria Forda wykazuje „rodzinne po-

dobieństwo” z większym Transitem Custom 

oraz obecnymi, osobowymi modelami. 

Samochód maskuje swoje wymiary, a wy-

soko umieszczone światła i szerokie listwy 

przyczyniają się do ograniczenia ryzyka po-

ważniejszych uszkodzeń w razie nieudane-

go manewrowania „na wyczucie”. Na liście 

wyposażenia są zresztą czujniki parkowania 

z przodu i z tyłu. Bardzo użyteczne, zwa-

żywszy, że zza kierownicy lepiej widać ko-

niec auta – w lusterkach – niż jego początek. 

Kabina jest obszerna i oryginalnie 

stylizowana. Poza dużym, zamykanym 

schowkiem przed pasażerem, konstrukto-

rzy obmyślili sporo praktycznych skrytek. 

Jednak nie wykorzystali w pełni możliwo-

ści, jakie stwarzają szerokie płaszczyzny 

z tworzywa, które pokrywa boki drzwi czy 

podszybie. Pod dachem jest duża półka, 

a osłony przeciwsłoneczne są wielkie jak 

ogon kaszalota. 

Ceny zaczynają się od 55  450 zł net-

to (68  204 brutto) za wersję najmniejszą, 

benzynową z krótkim rozstawem osi. 

Poprzednik startował z 55 530 zł (68 302 

brutto). A konkurenci? Najtańszy krótki 

furgon Caddy z 85-konnym silnikiem ben-

zynowym kosztuje 51  485 zł netto, a po-

dobny Fiat Doblò z benzyniakiem o mocy 

95 KM – 49 810 zł netto. Diesle zaczyna-

ją się z poziomu 55  789 u Volkswagena 

i 54 760 u Fiata. 

W pierwszym roku Ford chce sprzedać 

w Polsce około tysiąca sztuk nowego Trans-

ita Connect. To dwa razy tyle, ile wynosił 

popyt na poprzednika w dobrych latach. Na 

dobry początek Transit Connect otrzymał 

w Europie tytuł „Van of the Year 2014”. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Ford Transit Connect – podstawowe wersje

Długość L1 L2
Rozstaw osi (mm) 2662 3062
Długość całkowita (mm) 4418 4818
Szerokość (mm) 1835 1835
Wysokość (mm) 1836÷1861 1839÷1862
Objętość ładowni furg.* (m3) 2,9/3,7 3,6/4,4
Maksymalna ładowność furgonu** (kg) 831 1004
Maksymalna liczba miejsc w wersji kombi 5 7

Nowocześnie i praktycznie. 
„Zegary” ukryte w tunelach 
mogą się podobać. 

Podwójna kanapa przydatna na krótkich dystansach 
ma w Transicie Connect dodatkowe funkcje do speł-
nienia. Ukrywa pomysłowe schowki, a odpowiednio 
złożona powiększa możliwości przewozowe auta. 

„Wnętrze nowej Klasy V łączy wyjątkową 
przestronność i maksymalną funkcjonalność 
z elegancją i jakością, jakie można spotkać 
w najlepszych samochodach osobowych. 
Moim zdaniem to prawdziwy multitalent, 
który nie ma sobie równych w segmencie” 
– mówi Volker Mornhinweg, szef Mercedes-
-Benz Vans.

Dwupoziomowy rozkład tablicy rozdzielczej 
potęguje optyczną szerokość kabiny. Górną 
i dolną część oddziela charakterystyczny, trój-
wymiarowy pas, oferowany w kilku wariantach 
wykończenia. Dynamiczne kształty kokpitu 
podkreślają przestronność kabiny. 

Aby ułatwić załadunek i rozładunek, tylna 
szyba otwierana jest niezależnie od klapy ba-
gażnika. Rozwiązanie to przydaje się na za-
tłoczonych parkingach. Pojazd wyposażono 
w systemy aktywnego i pasywnego bezpie-
czeństwa, w tym wspomagających kierowcę, 
pozwalających ograniczyć ryzyko zagrożeń 
takich jak silne podmuchy wiatru czy pojazdy 
znajdujące się w martwym polu lub zbyt bli-
skiej odległości. Wykorzystują one kamerę, 
radar i czujniki ultradźwiękowe. 

Standardowe wyposażenie Klasy V obej-
muje układ Attention Assist, który ostrzega 
kierowcę przed sennością i nieuwagą, oraz 
Crosswind Assist, mogący kompensować 
skutki wiatru poprzez uruchamianie hamulców 
z przodu i z tyłu samochodu. Lista dostęp-
nych systemów zawiera także monitor mar-
twego pola Blind Spot Assist, Active Parking 
Assist, pozwalający na automatyczne parko-
wanie równoległe i wzdłużne, kamerę 360O, 
radarowy system ostrzegania przed kolizją 
Collision Prevention Assist z adaptacyjnym 
układem hamowania Brake Assist oraz Traffic 
Sign Assist z funkcją ostrzegania przed jazdą 
pod prąd. ▐

Fot. Daimler

V zamiast Viano
W 2014 r. na rynku 
pojawi się nowa Klasa V, 
która zastąpi Viano.
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Poligon Wojskowego Instytutu Tech-

niki Pancernej i Samochodowej 

(WITPiS) w Sulejówku widział już 

niejedno. Niedawno doczekał się najazdu 

Mercedesów. Właśnie tam fi rma postano-

wiła pokazać, co potrafi ą różnorodne sa-

mochody z jej gamy militarnej. 

Legenda „Gelendy”

W Mercedesa można wyposażyć każde-

go żołnierza – od szeregowca do marszał-

ka. W ofercie są zarówno modele szosowe, 

jak i terenowe o różnym stopniu dostoso-

wania do pokonywania bezdroży. Pomija-

jąc limuzyny dla generalicji, katalog zaczy-

na się od nieśmiertelnego modelu G. G jak 

„Geländewagen”, czyli samochód terenowy. 

Prace nad nim rozpoczęły się już w 1972 r., 

a w 1973 ówczesny koncern Daimler Benz 

podpisał umowę o współpracy nad tym 

projektem z fi rmą Steyr-Daimler-Puch. 

Rezultatem jest samochód produkowany 

nieprzerwanie od 1979 r. i nadal uzna-

wany za wyróżniający się w swojej klasie. 

W obecnej wersji Mercedes G występuje 

z napędem 4×4 lub 6×6. Może mieć ładow-

ność od 600 do 2950 kg. Dostępne są rów-

nież różne warianty opancerzone – od dys-

kretnego G-Guard do ciężkich LAPV/Enok. 

Kolejny krok stanowią samochody do-

stawcze Vito 4×4 o ładowności dochodzą-

cej do 1100 kg oraz Sprinter 4×4 lub 6×6 

o ładowności od 700 do 4000 kg. Lżejsza 

odmiana 4×4, bazująca na modelu dostęp-

nym dla każdego w salonach ma ładow-

ność od 1000 do 2700 kg. Stopień pośredni 

do dużych ciężarówek stanowi Vario 4×4 

o ładowności od 2500 do 4000 kg. 

Należy zaznaczyć, że pomiędzy warian-

tami cywilnymi, a skrajnie wyspecjalizo-

wanymi wojskowymi mieści się cała gama 

samochodów o różnym stopniu modyfi ka-

cji, dobranym ściśle do oczekiwań zama-

wiającego. 

Z cywila

Wśród terenowych ciężarówek wystę-

pują wszystkie modele oferowane w Euro-

pie Zachodniej przez niemieckiego produ-

centa, także w niedawnej przeszłości. Jest 

zatem Atego 4×4 o ładowności od 3 do 5 t,

Axor 4×4 o ładowności od 5 do 7 t oraz 

Actors z wyjątkowo bogatą paletą wersji 

4×4, 6×6 i 8×8. Ich ładowność mieści się 

w przedziale od 6 do 18 t. Ponadto jako 

wyspecjalizowane ciągniki balastowe Ac-

trosy mogą tworzyć zestawy o masie cał-

kowitej dochodzącej do 250 t. 

Osobną kategorię stanowi gama tere-

nowych Unimogów. Te znane z poboczy 

autostrad wielofunkcyjne pojazdy mogą 

w armii służyć jako nośniki sprzętu lub 

pojazdy transportowe. Ponadto wykorzy-

Poborowi Poborowi rocznik 2013rocznik 2013
Zamówienia wojskowe są łakomym kąskiem dla każdego producenta. 
Również Mercedes ostrzy sobie na nie zęby. 

Opancerzony G280. Współczesny konflikt zbrojny wymaga stosowania dodatkowej 
ochrony żołnierzy również w stosunkowo lekkich pojazdach. 

Zetros powstał specjalnie z myślą o jeździe terenowej 
i jego możliwości są imponujące. 
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stuje się je na lotniskach w roli holowni-

ków samolotów i śmigłowców, a także 

w typowej dla nich pracy przy utrzymywa-

niu nawierzchni pasów startowych w sta-

nie użyteczności np. po opadach śniegu. 

Mercedes oferuje Unimogi w seriach: U20, 

U300, U400, U500 oraz U4000 i U5000. 

Podzespoły Unimogów są wykorzy-

stywane także jako kluczowy element 

konstrukcyjny podwozi 4×4, 6×6 i 8×8, 

przeznaczonych do budowy bojowych po-

jazdów opancerzonych, których masa do-

chodzi do 27 t. 

Wojak

Wyjątkowym modelem od początku 

tworzonym z myślą o zastosowaniach mi-

litarnych jest Zetros. Ciężarówka ta wystę-

puje jako model 4×4 o ładowności 4÷6 t 

oraz 6×6 o ładowności 7÷10 t. Dostępny 

jest również ciągnik, zdolny tworzyć zesta-

wy o masie całkowitej do 40 t. 

Wyjątkowość Zetrosa polega przede 

wszystkim na zastosowaniu klasycznej ka-

biny z silnikiem z przodu. Duża, uchylana 

pokrywa, rozciągająca się na boki daje bar-

dzo dobry dostęp do jednostki napędowej 

w każdych warunkach. Znajdująca się za 

silnikiem szoferka jest stosunkowo nisko 

położona i ma płaską podłogę, ułatwiającą 

poruszanie się wewnątrz. Ponadto umiesz-

czenie miejsca kierowcy pomiędzy osiami 

znacząco zwiększa komfort jazdy w terenie. 

Szczególnie w porównaniu z kabiną wago-

nową, gdzie jadący znajdują się nad osią. 

Zetros jest napędzany stosunkowo mało 

skomplikowanym i niezbyt wysilonym, 

rzędowym, sześciocylindrowym silnikiem 

OM 926 o mocy 326 KM, pochodzącym 

z Axora. Oprócz 9-biegowej skrzyni ręcznej 

może być w nim zastosowana automatycz-

na przekładnia Allison, wbrew pozorom 

bardzo użyteczna w terenie, szczególnie 

gdy za kierownicą siedzi młody rekrut bez 

doświadczenia. W układzie przeniesienia 

napędu jest dwubiegowy reduktor. Pojazd 

wyposażony jest w komplet mechanicz-

nych blokad mechanizmów różnicowych 

międzyosiowych i osiowych. Ponadto kon-

struktorzy zastosowali w tej ciężarówce osie 

ze zwolnicami, co zwiększa prześwit i do-

datkowo polepsza własności terenowe. 

Utwardzone

Samochody wojskowe mogą w różnym 

stopniu odbiegać wyposażeniem od wa-

riantów cywilnych. Przebieg ostatnich wo-

jen przyczynił się do położenia większego 

nacisku na opancerzenie pojazdów. Po 

wojnach toczonych na Bliskim Wschodzie 

oraz konfl ikcie na terenie dawnej Jugosła-

wii ochrona życia żołnierzy zaczęła być 

postrzegana jako paląca potrzeba.

Każdy pojazd proponowany przez 

Mercedesa może zostać wyposażony 

w opancerzenie, zgodne z precyzyjnie wy-

znaczonymi w odpowiednich normach 

wymogami wojska. Oprócz twardej „sko-

rupy”, jadących może chronić dodatkowe 

uzbrojenie, zamontowane na pojeździe. 

W ramach szerokiej gamy produktów 

fi rma proponuje również alternatywę dla 

używanych przez polskich żołnierzy Hon-

kerów oraz Starów 266, 944, 1266 i 1466. 

W zabiegach o zamówienia Mercedes staje 

na pozycji rywala fi rmy MAN, która ku-

piwszy fabrykę w Starachowicach, przez 

wiele lat miała ułatwiony dostęp do pol-

skiej armii. 

Własnościami terenowymi niewątpliwie 

wyróżniają się Mercedes G, Unimogi oraz 

Zetros. Jednak wojsko interesuje się nie tyl-

ko takimi maszynami. Swoją rolę do odegra-

nia mają również pojazdy zaplecza, prostsze 

i tańsze. Mercedes ma coś odpowiedniego 

na każdą okazję, co jest niewątpliwym atu-

tem tego producenta i pozwoliłoby na ujed-

nolicenie taboru wojska, z wielu względów 

korzystne. Ponadto zdolności produkcyjne 

niemieckiego koncernu sprawiają, że może 

on zagwarantować krótki czas dostawy, co 

również nie jest bez znaczenia. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Unimogi mogą być wykorzystywane 
zarówno jako środki transportu, 
jak i nośniki specjalistycznego sprzętu, 
np. na lotniskach. 

Actros 3841 AK 8×8 GLF z silnikiem V6 o mocy 
408 KM i zautomatyzowaną skrzynią biegów 
Telligent. Opancerzona kabina zwiększa masę 
pojazdu, ale często jest koniecznością. 

Trzyosiowy Mercedes G300 z podwójną kabiną ma ładowność 2850 kg. 
Silnik wysokoprężny o mocy 182 KM współpracuje ze skrzynią automatyczną. 

Sprinter 6×6 przygotowany przez austriacką firmę Oberaigner. 
Przy dmc 7 t ma ładowność 4 t. 

wej 
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Tegoroczny sezon zakończył wyścig, 

który odbył się na francuskim torze 

Le Mans w ramach imprezy Le Mans 

24 Hours Truck. Europejskim mistrzo-

stwom towarzyszyły fi nały Pucharu Fran-

cji w wyścigach ciężarówek oraz Nascar 

Wheelen Euro Series. Kibice w tym roku 

nie zawiedli – w ciągu weekendu przez 

tor przewinęło się ponad 51 tys. osób, to 

o 3 tys. więcej niż rok temu. Dopisała rów-

nież pogoda. Mimo zapowiedzi, deszczu 

prawie nie było. Sobotni wieczór uświetni-

ło wspaniałe przedstawienie, podczas któ-

rego można było podziwiać mrożące krew 

w żyłach pokazy kaskaderów. Tunigowane 

ciężarówki, które za dnia prężyły się w peł-

nym słońcu, pokazały swoje drugie oblicze 

podczas nocnej parady. Na zakończenie 

dnia pełnego emocji rozbłysły rzęsiście 

sztuczne ognie. Gdy wszyscy się bawili, 

zawodnicy szykowali się do ostatniego 

starcia. Niektórzy mogli mieć problem 

z zaśnięciem… 

Oko w oko

Po dziesięciu rundach i pięciu mie-

siącach zmagań na najwyższym podium 

stanął Jochen Hahn, startujący w zespo-

le Castrol Team Hahn Racing MAN. To 

trzecie z rzędu zwycięstwo wcale nie było 

takie łatwe i oczywiste, jak mogłoby się 

wydawać. Niemiec od lat rywalizuje z wie-

lokrotnym mistrzem Antonio Albacete 

z zespołu Truck Sport Lutz Bernau MAN. 

W tym roku niewiele brakowało, żeby 

utracił swój tytuł. Można powiedzieć, że 

Antonio miał pecha, który dopadł go pod 

koniec rywalizacji w jego własnym kraju. 

W Jaramie, podczas przedostatniej rundy 

doszło do kolizji. Ciężarówka Hiszpana 

poważnie się uszkodziła. Jedynym wyj-

ściem z tej sytuacji (Antonio prowadził 

w generalnej klasyfi kacji zaledwie o włos) 

było wystąpienie o zgodę na start innym 

pojazdem. Ponieważ delegaci FIA i po-

zostali zawodnicy zgodzili się na zmianę, 

Antonio wystartował ciężarówką swojego 

kolegi z zespołu – Markusa Oestreicha. To 

o tyle ciekawe, że Markus jest bardzo do-

brym zawodnikiem. W tym roku dołączył 

do zespołu Albacete, ale jeszcze w zeszłym 

startował w MKR Technology, gdzie odno-

sił spore sukcesy. Oddanie pojazdu koledze 

oznaczało dla niego pauzę w wyścigach. 

Niedzielę, przedostatniej rundy przesie-

dział na „ławce rezerwowych”. To przykład 

na to, jak wiele poświeceń wymaga sport 

od zawodnika i jak czasami trudna jest gra 

w drużynie. Mimo to „Oese” zakończył 9. 

rundę 22 punktami na 60 możliwych, a Al-

bacete 37. Poświęcenie Markusa nie poszło 

na marne. Hiszpan po dziewiątej rundzie 

nadal prowadził w klasyfi kacji generalnej. 

Miał 11 punktów przewagi nad Jochenem, 

a Markus nie stracił swojej trzeciej pozycji. 

Problem jednak całkowicie nie zniknął, 

gdyż zmienić pojazd można tylko wów-

czas, gdy ulegnie on uszkodzeniom pod-

czas kolizji. Zawodnicy musieli zakończyć 

więc sezon, startując nie swoimi bolidami, 

co również mogło wpłynąć na ostateczny 

wynik. Każdy pojazd jest dopasowany do 

startującego nim kierowcy. Znaczenie ma 

też przyzwyczajenie czy tzw. dotarcie. Gdy 

o zwycięstwie może zaważyć kilka punk-

tów, z pozoru drobne niedogodności ura-

stają do wielkich rozmiarów. 

Jochen Hahn w tym sezonie miał wy-

raźnie słabszą formę. Przewagę punk-

tową nad Antonio utrzymał tylko do 3. 

rundy. Potem klasyfikował się na dru-

A to pech!A to pech!
Mistrzostwa Europy w Wyścigach Ciężarówek FIA 2013 mamy 
już za sobą. Tegoroczny sezon dostarczył kibicom sporo emocji.
Pech w tym roku przeplatał się ze szczęściem, czyli jak 
w sporcie – wszystko było możliwe i to do ostatniego metra.

Zold
o śc
Maj

Mistrzostwa Europy w Wyścigach 
Ciężarówek FIA 2013
Klasyfikacja generalna 
rywalizacji indywidualnej

1. J. Hahn 417
2. A. Albacete 412
3. M. Oestreich 316
4. N. Kiss 301
5. D. Vrsecky 294
6. A. Lacko 227
7. M. Bösiger 201
8. M. Mäkinen 155
9. R. Reinert 108
10. B. Major 91
11. A. Janiec 65
12. F. Vojtisek 32
13. G. Körber 24
14. JP. Blaise 23
15. S. Halm 16
  J. Marriezcurrena 16
17. J. Robineau 13
18. I. Egorov 4
19. M. Altenstrasser 3
20. J. Fernandes 2

Do r
mog
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Zolder, 8. runda – tak to wyglądało. Z prawej strony rozbija się 
o ścianę ciężarówka Markusa Bösigera, z lewej w powietrzu Benedek 
Major. Oba pojazdy nie nadawały się do kontynuowania wyścigu.

giej pozycji z różnicą punktów wahają-

ca się między 7 a 21. I w końcu wygrał 

– 5 punktami! W efekcie na podium 

stanęło trzech kierowców startujących 

MAN-ami. Tak dobre wyniki zespołu 

Truck Sport Lutz Bernau uplasowały go 

na pierwszym miejscu w rozgrywkach 

zespołowych. Na drugiej pozycji znalazł 

się Castrol Team Hahn Racing, a na trze-

ciej MKR Technology.

Wszystkie ręce 
na pokład

Pech w tym roku prześladował rów-

nież MKR Technology. To był szcze-

gólnie ważny dla tego zespołu sezon. 

Zmiana w zarządzie głównego sponsora 

Renault Trucks wprowadziła atmosferę 

niepewności co do dalszych losów współ-

pracy. Dobry wynik zapewne ułatwiłby 

rozmowy. Zbita szyba, płonący silnik, 

uszkodzona opona i wypadek w Zol-

der podkręcały atmosferę. Do tego cał-

kiem nowe pojazdy. Zmiana całej gamy 

Renault Trucks była okazją do wpro-

wadzenia nowych technologii również 

w wyścigówkach. Jednak w tym sporcie 

potrzeba czasu. Kierowca musi poznać 

Klasyfikacja generalna w rywalizacji zespołowej

1. Truck Sport Lutz Bernau MAN Albacete / Oestreich 777
2. Castrol Team Hahn Racing MAN Hahn / Mäkinen 630
3. MKR Technology Renault Lacko / Bösiger 503
4. OXXO Energy Truck Race Team MAN Kiss / Major 457
5. Team Blaise Janiec Renault Janiec / Blaise 168
6. Lion Truck Racing MAN Robineau / Halm 83
7. Frankie Truck Racing Team MAN Vojtisek / Ostaszewski 65
8. tankpool24 Mercedes-Benz Orsini / Kursim 10

nowe auto, w którym na bieżąco wprowa-

dzane są korekty. Dlatego ten sezon na-

leżałoby potraktować bardziej szkolenio-

wo… Każdy jednak woli zwyciężać.

Na pewno zespół pokazał, że stać go na 

wiele. Gdy podczas pierwszego wyścigu 

w Zolder doszło do kraksy, pojazd Mar-

kusa Bösigera nie nadawał się do startu. 

W ciągu 10 godzin zespół sprowadził 

z Czech bolid służący głównie do promo-

cji. Całą noc mechanicy pracowali nad do-

prowadzeniem go do odpowiedniej formy. 

Wymieniono wszystkie możliwe części, by 

rano, za zgodą konkurentów, mógł znowu 

zawalczyć.

„To jest nie do opisania. Wielkie podzię-

kowania należą się zespołowi za to, co dla 

mnie zrobił. W nocy sprowadzili nasze 

wystawiennicze auto i wymienili połowę 

części, robiąc z niego prawdziwy pojazd 

wyścigowy. Nie każdy zespół byłby gotowy 

zrobić coś takiego dla swojego pilota. To 

jest po prostu super” – powiedział wzru-

szony Markus Bösiger.

Następnego dnia Szwajcar zdobył pierwsze 

miejsce w drugim wyścigu, co nadało nowej 

rangi całemu wydarzeniu. Dzięki szybkiej 

akcji i mobilizacji całego zespołu ani Adam 

Lacko, ani Markus Bösiger nie stracili swojej 

pozycji w kwalifi kacji generalnej, zachowując 

po ósmej rundzie w kolejności 6. i 7. miejsce. 

Tak też pozostało do samego fi nału.

W niedzielę podczas 8. rundy Markus Bösiger wygrał drugi wyścig, co było chyba 
największą nagrodą dla całego zespołu. On sam miał podwójny powód do zadowolenia.

Do rana mechanicy mieli czas, żeby doprowadzić ją do takiego stanu, żeby 
mogła wystartować w zawodach. Zmieniono 50% części. I udało się.

MKR Technology w akcji. W ciągu 10 godzin 
do Zolder została sprowadzona ciężarówka, 
która służy zespołowi do celów promocyjnych.

Bösiger wepchnięty na ścianę nie miał 
żadnego ruchu. Na szczęście w całym 
zdarzeniu ucierpiały tylko samochody.

www.truck-van.pl
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Debiuty

Ten sezon był również wyjątkowy dla 

nas, Polaków. Na starcie w Misano z nume-

rem 22 stanął Grzegorz Ostaszewski, który 

wystartował wspólnie z Czechem Fran-

kiem Vojtiskiem w zespole Frankie Truck 

Racing Team. O swoim starcie w tym roku 

zdecydował dość późno, bo wiosną. Miał 

mało czasu na przygotowanie. Praktycznie 

starty w wyścigach miały na celu zdobycie 

doświadczenia. Stanowiły swego rodzaju 

trening. Zapytany po pierwszym starcie 

o wrażenia, przyznał się, że trzęsły mu się 

nogi. Wielkie emocje, jakie towarzyszą 

w takiej chwili, pewnie trudne są do opi-

sania. Potem z wyścigu na wyścig był co-

raz spokojniejszy. Nie udało mu się w tym 

sezonie zdobyć żadnego punktu, ale do 

mety nie dojeżdżał ostatni. Prawdopo-

dobnie jest w nim wielki potencjał, który 

miejmy nadzieję w przyszłości nas zasko-

czy. Na razie rzadko występował. Nie było 

go w Spielberg, Smoleńsku, Zolder, Jara-

mie i niestety w Le Mans. Wyścigi cięża-

rówek to drogi sport, czasem warto odpu-

ścić, poćwiczyć i wrócić za rok. Miejmy 

nadzieję, że w następnym sezonie znów 

stanie na starcie.

Zaskoczeniem tego roku był również 

17-letni Węgier – Benedek Major, który 

nie tylko jako najmłodszy uczestnik, ale 

również debiutant poradził sobie nadzwy-

czaj dobrze, plasując się w klasyfi kacji ge-

neralnej na 10. pozycji. Gdyby nie pech(!), 

który dopadł go w Zolder – jego ciężarów-

ka ucierpiała równie mocno jak Bösigera, 

mógł znaleźć się oczko wyżej. Niestety nie 

miał „zapasowego” auta, więc stracił całą 

rundę. Pojazd wymagał poważnych na-

praw. A Benedek zaliczył 0 punktów. 

W tym roku w prawdzie pod koniec, 

ale jednak, pojawił się bardzo kobiecy ak-

cent. Ellen Lohr w Jaramie przesiadła się 

z Mercedesa zespołu Tankpool 24 Racing 

do różowego Freightlinera teamu Buggyra. 

W ten sposób Niemka zwraca uwagę, jak 

ważna jest profi laktyka w walce z rakiem 

piersi u kobiet.

Wyścigowe ciężarówki właśnie zjechały 

z toru. Zespoły mają tylko chwilę na zła-

panie oddechu. Wraz z końcem sezonu 

rozpoczynają się przygotowania do na-

stępnego. Teraz jest czas podpisywania 

kontraktów i szukania sponsorów. Od tego 

będzie zależeć start w przyszłym roku. 

Wstępny harmonogram już znamy. Jak 

w tym roku podkreślano, MAN-y pozo-

stawiały w tyle całą resztę. Przed zespoła-

mi kilka miesięcy na to, aby przygotować 

ofensywę. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, MKR Technology

Ostatni wyścig w sezonie 2013 
wygrał 17-letni Benedek Major, co wywołało 
wielką radość w jego zespole.

Jochen Hahn tuż po ostatnim 
wyścigu. Już wie, że obronił tytuł 
mistrza. A łatwo nie było…

Sobotni wieczór 
w Le Mans uświetniła parada 
tuningowanych ciężarówek. 

Antonio Albacete – wielki przegrany 
tego sezonu. Nawet nie ukrywał 
rozczarowania. Był bardzo blisko 
zwycięstwa. Zabrakło mu 5 punktów 
i odrobiny szczęścia.

Różowa Buggyra, czyli Ellen Lohr w nowej 
odsłonie. Ma nadzieję na lepsze wyniki w przyszłym 
sezonie, w czym ma jej pomóc zmiana ciężarówki. 
Zaangażowała się również w akcję na rzecz walki 
z nowotworem piersi u kobiet. Go Pink! 

Podczas wyścigu kierowca jedzie, 
a członkowie jego zespołu w napięciu 
śledzą sytuację na monitorze, gdzie 
na bieżąco podawane są wyniki. 

Wiele emocji wśród widzów wzbudził taniec Wheeling 
Trucka. Za kierownicą jego właściciel i pomysłodawca 
Patrick Bourny. 10-tonową ciężarówkę napędza 
silnik V8 o pojemności 15 l i mocy 600 KM.
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Nareszcie czysto i cicho przez miasto 
90 % emisji

ZAwheel

90  

wiskowymi i innowacyjnymi.

 

Królewska klasa
techniki 
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