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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.



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.



Transportowe 
rozgrywki
Rok 2013 mógłby się skończyć bardzo optymistycznym akcentem… Ciężarówki sprzedają 

się, jak świeże bułeczki, producenci naczep nie nadążają odpowiadać na zapytania ofertowe. 

Polska transportem stoi. Interes się kreci… Choć dla niektórych czas teraźniejszy nie jest 

najodpowiedniejszy. Dlaczego? Bo właśnie mamy nowy kłopot, który jeżeli nie zostanie 

zażegnany, może zagrozić nam poważnym kryzysem. 

Karnet TIR praktycznie przestał obowiązywać w Rosji. Jest to efekt zakończenia współpracy 

z operatorem systemu TIR na terenie Rosji – AsMAP, któremu służby celne zarzucają 

nieuczciwość. To jedna strona medalu. Druga to konsekwencje. W wyniku tych działań 

przewoźnicy chcąc prowadzić 

przewozy na terytorium naszego 

wschodniego sąsiada, muszą wykupić 

dużo droższe gwarancje bankowe, 

poręczenia lub wpłacić kaucję. 

A na tym potencjalnie zarobią 

rosyjskie fi rmy ubezpieczeniowe, 

pogrążając fi nansowo przewoźników 

m.in. z Polski. Przy okazji również 

kosząc konkurencję rodzimym 

przewoźnikom, którzy mają trudności, 

stając w szranki z kolegami z Zachodu. 

Gdyby medal miał trzy strony, to 

można by dodać jeszcze jeden powód 

tego zamieszania – polityczny ze 

wstąpieniem nowych członków do 

Unii Europejskiej w tle.

W dyskusję z Federacją Rosyjską ostro 

włączyła się Unia. Jednak wyniki 

negocjacji dalekie są od pozytywnego 

rozwiązania sprawy. Codziennie 

podawane są nowe informacje, które 

raczej nadają groteskowego charakteru 

tej trudnej sytuacji.

Znowu fi rmy transportowe, które w swojej działalności wybrały kierunki wschodnie, mają 

poważny problem, a jego konsekwencje mogą dotknąć całą branżę. Szkoda, że takie kłopoty 

dopadają nas w momencie, kiedy ruch w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego 

Narodzenia jest wzmożony, a nastroje powinny być pogodniejsze. 

Mając nadzieję, że problem jednak uda się zażegnać, pozostaje mi życzyć mimo wszystko 

pogodnych, rodzinnych świąt i jak najmniej kłopotów w przyszłym roku. Szczególnie 

biurokratycznych, bo wobec takich jesteśmy niemal całkiem bezradni ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Jednym z zadań związku 

jest poprawa świadomo-

ści użytkowania opon. 

Jego celem jest wyrobienie 

wśród kierowców nawyku 

dbania o opony jak o bardzo 

ważny element samochodu. 

Z badania przeprowadzonego 

na zlecenie PZPO wynika, że 

wciąż spora część użytkowni-

ków tego nie robi.

„Po ponad dwudziestu la-

tach inwestowania i rozwija-

nia przemysłu oponiarskiego, 

wspierającego dynamiczną 

gospodarkę rynkową w Polsce, 

jesteśmy dumni z założenia 

Polskiego Związku Przemysłu 

Oponiarskiego zrzeszającego 

wszystkich kluczowych produ-

centów opon. Reprezentujemy 

branżę zatrudniającą bezpo-

średnio 10 tys. pracowników 

w 4 fabrykach i fi rmach han-

dlowych, wytwarzających na 

eksport i rynek wewnętrzny 

produkty wysokich techno-

logii. Wiele uwagi w naszych 

działaniach poświęcamy tak-

że ochronie środowiska i od-

powiedzialności społecznej” 

– powiedział Armand Dahi, 

prezes zarządu PZPO.

PZPO jest członkiem Eu-

ropejskiego Stowarzyszenia 

Producentów Opon i Gumy 

(ETRMA – Th e European Tyre 

& Rubber Manufacturers’ As-

sociation), w skład którego 

wchodzą podobne organizacje 

działające na terenie Belgii, 

wszystkich ważnych aspektów 

życia społecznego, takich jak: 

transport, bezpieczeństwo dro-

gowe i zrównoważony rozwój. 

Jako organizacja pracodawców 

i partner społeczny związek bę-

dzie prezentować opinie branży 

w sprawach związanych z gospo-

darką, ze szczególnym uwzględ-

nieniem przemysłu oponiar-

skiego, w zakresie środowiska 

i klimatu, energii, bezpieczeństwa

drogowego, standardów tech-

nicznych, informacji i ochrony 

konsumentów oraz bezpieczeń-

stwa pracy. ▐

KD
Fot. K. Dziewicka

Finlandii, Francji, Hiszpanii, 

Holandii, Niemiec, Turcji, Wę-

gier, Włoch i Wielkiej Brytanii.

„Polska jest w czołówce 

krajów, w których powstały 

organizacje przemysłu opo-

niarskiego. Jesteśmy ważnym 

rynkiem w Europie i dlatego 

także tutaj przemysł oponiar-

ski chce wspólnie wspierać 

bezpieczeństwo i zrównoważo-

W grupie siła
W listopadzie nastąpiła uroczysta inauguracja Polskiego Związku Przemysłu
Oponiarskiego. Najwięksi producenci obecni na naszym rynku postanowili 
połączyć siły, aby skuteczniej szerzyć wiedzę na temat opon.

PZPO w liczbach
▐ 9 producentów opon 

(Bridgestone, Continental, 
Dębica, Goodyear, 
Hankook, Michelin, Pirelli, 
Trelleborg, 
Apollo Vredestein)

▐ 4 fabryki w Polsce (Dębica, 
Olsztyn, Poznań, Stargard)

▐ bezpośrednie zatrudnienie 
– ok. 10 000 osób

▐ dzienna produkcja opon 
– ok. 100 000 sztuk

▐ bezpośrednie inwestycje 
– ponad 6,8 mld zł (od 
1990 roku)

▐ rocznie generuje ok. 
7,7 mld zł polskiego PKB 
(dane za 2012 rok)

Przemysł oponiarski
w UE (ETRMA)
▐ 12 producentów: Apollo/

Vredestein, Bridgestone, 
Continental, Cooper Tires, 
Goodyear/Dębica, Hanko-
ok, Marangoni, Michelin, 
Mitas, Nokian, Pirelli, 
Trelleborg

▐ 86 fabryk
▐ bezpośrednie zatrudnienie
 – ok. 36 000 osób
▐ roczna produkcja opon 
 – ok. 4,6 mln t

premiumpozostałe
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Polski i europejski rynek opon ciężarowych 
w 2012 r. w mln szt.

Polski rynek opon 

ciężarowych 

ma 9% udziału 

w rynku europejskim

W Polsce segment 

premium stanowi 

ok. 40% sprzedaży 

opon ciężarowych, 

w Europie – 62%

ny rozwój. PZPO jest również 

jedynym polskim członkiem 

największej organizacji w tej 

branży w UE, czyli Europej-

skiego Stowarzyszenia Produ-

centów Opon i Gumy” – dodał 

Piotr Sarnecki, dyrektor gene-

ralny PZPO.

Misją PZPO jest wspiera-

nie, pomoc i upowszechnianie 

wkładu fi rm członkowskich do 

„Jesteśmy ważnym rynkiem w Europie i dlatego także tutaj przemysł oponiarski chce wspólnie wspierać bez-
pieczeństwo i zrównoważony rozwój” – powiedział Piotr Sarnecki, dyrektor generalny PZPO (ostatni od lewej).
Fazilet Cinaralp, sekretarz generalny ETRMA (pierwsza od lewej), Armand Dahi, prezes zarządu PZPO (w środku).
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P rzemysł stalowy godzi motoryzację 

i kolejnictwo. Rybołówstwo i rolnic-

two. Budownictwo i gastronomię. 

Stal znajduje mnóstwo zastosowań w każ-

dej niemal dziedzinie życia. Choć w po-

równaniu z innymi jest materiałem bardzo 

starym, nadal pojawiają się nowe pomysły 

na jej wykorzystanie. 

Liczy się pomysł

Organizatorem konkursu Swedish Steel

Prize jest renomowany producent stali, 

szwedzka fi rma SSAB. W tym roku na-

grodę wręczono po raz piętnasty z rzędu. 

W pierwszej edycji, w 1999 r. wygrała 

fi rma Bromma Conquip AB, producent 

ram chwytnych, stosowanych w suwni-

cach. Później wielokrotnie zwyciężały 

fi rmy związane z branżą motoryzacyj-

ną lub transportową. W 2001 r. wygrała 

Lear Corporation, produkująca siedzenia 

samochodowe, w 2002 r. Jindo Corpora-

tion dostarczająca kontenery, a w 2003 r.

Su-Dan Corporation, dostawca precy-

zyjnych wytłoczek do motoryzacji. Ko-

lejne lata również obfi towały w laureatów 

blisko związanych z produkcją pojazdów. 

W 2004 r. zwyciężyła Trim Trends Co. LLC 

za obudowę akumulatorów do Forda Escape 

Hybrid, w 2005 r. szwedzka fi rma CMT za 

kontener do zabudów hakowych wykonany 

ze stali o dużej wytrzymałości, w 2006 r. Fiat 

i Wagon Automotive GmbH za wzmocnie-

nie drzwi w Grande Punto, w 2007 r. Baryval 

Serviplem S.A. za naczepę-betonomieszarkę 

odchudzoną o 2 tony dzięki zastosowaniu 

stali o dużej wytrzymałości, w 2009 r. Labrie 

Enviroquip Group – kanadyjski wytwórca 

śmieciarek, a w 2010 r. Van Reen Steel Ltd. 

z RPA za długowieczny kiper do wozideł 

sztywnych. Nagroda przypadała w udziale rów-

nież fi rmom dostarczającym sprzęt rolniczy. 

W 2008 r. otrzymał ją Kuhn, a w 2011 John Deer. 

W ubiegłym roku laureatem została no-

wozelandzka fi rma A-Ward Attachments 

Ltd. za system zgniatania i załadunku zło-

mu do kontenerów MiSlide. Tegorocznym 

zwycięzcą jest amerykański producent 

samochodów ciężarowych Mack Trucks. 

Stal jak złoto
20 listopada w Sztokholmie wręczona została statuetka Swedish Steel Prize 2013 
–  najbardziej prestiżowej nagrody w branży stalowej. Choć przypadła w udziale firmie 
amerykańskiej, Polacy również mają powody do dumy.

Dziełem konstruktorów jest tylne zawie-

szenie powietrzne Twin Y, które zastępuje 

tradycyjne rozwiązanie z pojedynczymi 

wahaczami. Do rywalizacji z Twin Y stanę-

ły szwajcarskie garnki Condeco, australijska 

naczepa niskopodwoziowa Tuff  oraz polski 

pociąg Link fi rmy Pesa. Tym, co łączy wy-

mienione produkty, jest innowacyjne za-

stosowanie stali o dużej wytrzymałości. 

Mało kto tak czule traktuje statuetkę autorstwa 
Jörga Jeschke. Greg Kiselis nie krył radości z nagrody 

Swedish Steel Prize 2013. 

Rama naczepy Tuff ma kształt drabinki. Po poprzeczkach     
dostosowanie szerokości naczepy do transportowanego     
poszerzyć do 4 m. 

www.truck-van.pl

12/20138 TruckTruckVanVan&

WYDARZENIEWYDARZENIE Swedish Steel Prize 2013Swedish Steel Prize 2013



Nagroda służy rozpowszechnianiu wiedzy 

o tego typu stali oraz wspieraniu jej wyko-

rzystywania w opracowywaniu lżejszych, 

bezpieczniejszych i bardziej przyjaznych 

dla środowiska produktów. Jak różnorodne 

jest zastosowanie tego materiału, pokazuje 

lista laureatów i kandydatów do nagrody. 

Trudna selekcja

W 2013 r. zostało zgłoszonych do kon-

kursu ponad 60 produktów. W konkursie 

Kilka lat temu producenci naczep, 

wprowadzając podwyżki w cennikach 

uzasadniali to wzrostem cen stali. Mó-

wili, że jest on wywołany olbrzymim za-

potrzebowaniem Chin. Jak dziś kształ-

tuje się w skali globalnej popyt na stal?

Z perspektywy SSAB oceniamy, że sy-

tuacja gospodarki światowej polepsza się. 

Obrazuje to zwiększone zapotrzebowanie 

na oferowane przez nas gatunki stali. W do-

brym kierunku zmierza Ameryka Północ-

na, mocnym rynkiem wciąż jest Ameryka 

Łacińska, pomimo osłabienia branży wydo-

bywczej – inne segmenty, w tym transport, 

mają się znakomicie. W Chinach, jak wszy-

scy, odczuwamy spowolnienie. W Australii 

panuje stagnacja w przemyśle wydobyw-

czym, ale najgorsze mamy za sobą. Wracają 

dawni klienci, pojawiają się nowi. 

Konsumpcja w Europie jest zdecydowa-

nie wyższa niż przed rokiem, choć mamy 

tu do czynienia z rynkiem nasyconym, 

gdzie nie należny spodziewać się dużych 

wzrostów. Podsumowując: światowego bo-

omu nie ma, ale jest lepiej. 

Jakie znaczenie dla SSAB ma polski 

rynek?

Polska zawsze była dla nas bardzo waż-

na. Jesteśmy tu obecni od wielu lat. Dys-

ponujemy dużym biurem handlowym 

i magazynem w Żórawinie koło Wrocławia 

oraz placówką w Opaczu w okolicach War-

szawy. Mamy wielu znaczących klientów 

w Polsce. Oferujemy im nie tylko nasze 

produkty, ale także pomoc w zakresie 

wsparcia technicznego i logistycznego. 

Jak pan ocenia sytuację branży stalo-

wej? Jak na tym tle wypada SSAB? 

Na pewno wszyscy jesteśmy teraz 

w dużo lepszej kondycji niż rok temu. 

Wiele zakładów korzysta ze wsparcia rzą-

dów poszczególnych krajów, ponieważ są 

istotne nie tylko ze względu na produkt, 

ale również poziom zatrudnienia. My, jako 

szwedzka fi rma, borykamy się z mocną ko-

roną, która sprawia, że jesteśmy chwilowo 

mniej konkurencyjni. Konsolidujemy pro-

dukcję, doskonalimy linie produkcyjne. 

Nowoczesne samochody osobowe mu-

szą radzić sobie z rygorystycznymi 

testami zderzeniowymi. Producenci 

zabudów do pojazdów użytkowych 

oczekują coraz wytrzymalszych ma-

teriałów. Jak układa się współpraca 

SSAB z fi rmami samochodowymi?

Przemysł motoryzacyjny jest naszym 

poważnym odbiorcą. Stymuluje rozwój 

nowych produktów, nowych gatunków 

stali. Ze swej strony możemy pomóc 

konstruktorom ograniczać masę wyko-

rzystywanego materiału, dostarczając 

stale o dużej wytrzymałości. Dzięki nim 

projektanci mogą używać mniejszej ilości 

materiału, który jest lepiej dostosowany 

do ich wymagań. To wpływa na wzrost 

bezpieczeństwa pojazdu i ograniczenie 

zużycia paliwa. 

Czy nowe technologie, wykorzystujące 

aluminium lub włókna węglowe mogą 

podważyć pozycję stali w motoryzacji?

Stal ma przewagę, gdy mowa o kosztach. 

Poza tym jest materiałem, który w 100% 

poddaje się recyklingowi. Nowe gatunki 

stali mają coraz lepsze właściwości. Wciąż 

rozwijamy paletę naszych produktów. Są-

dzę, że w samochodach będzie się używać 

kombinacji różnych materiałów. Obec-

nie obserwujemy wręcz powrót do stali 

w pewnych obszarach zastosowań motory-

zacyjnych. 

Nadal pojawiają się nowe zastosowa-

nia stali?

Tak. Pokazuje to rywalizacja o nagrodę 

Swedish Steel Prize. Firmy prześcigają się 

w nowatorskim wykorzystywaniu stali. 

Rośnie rola stali o dużej wytrzymałości. 

Obecnie stanowi ona 7-8% zbytu w Eu-

ropie, 3-4% w Stanach Zjednoczonych 

i około 0,1-0,2% w Chinach. Kiedyś sta-

le o granicy plastyczności 700 MPa były 

uznawane za bardzo wytrzymałe. Obecnie 

produkujemy stale osiągające 1800 MPa. 

Marki naszych produktów, takie jak Har-

dox czy Domex są w wielu rejonach świata 

synonimami najlepszych gatunków stali. 

Rozmawiał Michał Kij

100% 
do odzysku
Pozycja stali w motoryzacji 
jest niezagrożona, uważa 
Martin Lindqvist, prezydent 
i prezes rady nadzorczej SSAB. 

Denis i Nicole 
Di Pasquale,
właściciele 
firmy 
Tuff Trailers

Nasza nacze-
pa jest lżejsza, 
bezpieczniejsza 

i przynosi większe oszczędności niż podobne 
pojazdy, obecne na rynku. Pomysł ramy nowe-
go typu podsunęła nam konstrukcja nowocze-
snych żurawi. Ich ramiona mają zoptymalizo-
wany kształt, aby przenosić duże obciążenia. 
Podobne zasady konstrukcyjne można odnieść 
do budowy naczepy. Przez otwory wycięte pla-
zmowo w podłużnej belce, którą nazywamy „krę-
gosłupem” (ang. mono-spine) przeciągamy belki 
poprzeczne, przez co konstrukcja jest bardzo 
stabilna. Zastosowaliśmy przede wszystkim stal 
Weldox 700, uzupełnioną elementami wykona-
nymi ze stali Domex 700. O 40% zredukowali-
śmy konieczność spawania i koszt wytworzenia 
naczepy zmniejszył się o 15%. Testy praktyczne 
naczepy prowadzone od października 2013 r. 
nie ujawniły najmniejszych problemów.

może wziąć udział każdy, fi rma, instytucja 

lub osoba prywatna. 

„Uczestnik nie musi być klientem SSAB 

– wyjaśnia Melker Jernberg, przewodni-

czący jury i dyrektor SSAB EMEA, główne-

go oddziału fi rmy, który zarządza hutami 

w Szwecji: w Luleå, Borlänge i Oxelsöund. 

– Jakość zgłoszonych projektów była 

     przesuwają się dwie części pokładu, umożliwiając 
     ładunku. Na zdjęciu model 4M Deck Widener, który można 

www.truck-van.pl WYDARZENIEWYDARZENIESwedish Steel Prize 2013Swedish Steel Prize 2013
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wą Toolox! Użył jej w podstawie naczynia. 

Stal Toolox jest odporna na nagrzewanie, 

nie odkształca się, nie traci wytrzymałości, 

a przy tym dobrze rozprowadza ciepło, za-

tem garnki są energooszczędne. 

Stal o wysokiej wytrzymałości przywraca 

do życia rozwiązania, które dawniej wyda-

wały się ślepą uliczką. Skłania do „pożycza-

nia” pomysłów z innych branż oraz tworze-

nia rozwiązań zupełnie oryginalnych. 

Firma Tuff Trailers z Crestmead 

w okolicach Brisbane opracowała rodzi-

nę niskopodwoziowych naczep Mo-

nospine, w której wykorzystuje cen-

tralną podłużnicę z umocowanymi 

po bokach poprzeczkami. Wzdłuż 

poprzeczek przesuwają się elementy 

tworzące pokład załadunkowy. Rampy 

załadunkowe zamiast sterczeć po zło-

żeniu ku górze, chowają się we wnę-

trzu prawej i lewej części pokładu, 

co zmniejsza opór aerodynamiczny. 

W wariancie „sztywnym” 4M Deck Wi-

dener naczepa może zwiększać szerokość 

z 2,5 do 4 m. Odmiana Monospine 

3,75M Full Widener rozciąga się zarów-

no na szerokość, jak i na długość. Rama 

naczepy jest wykonana ze stali o wyso-

Greg Kiselis,
szef zespołu 
konstruktorów 
zawieszenia Twin Y,
Mack Trucks

Za sukces naszego 
pomysłu w dużej mie-
rze odpowiada stal
Domex. Od 2006 r. 

szukaliśmy sposobu na obniżenie masy zawie-
szenia tylnej osi w ciężarówkach. Wcześniej 
pracowałem przy samochodach osobowych i to 
mnie zainspirowało. Ramiona wahacza Twin Y 
są cienkie, a zarazem mocne. Tylko stal wysokiej 
wytrzymałości może zapewnić im odpowiednie 
właściwości. Wahacz przytrzymuje oś z dwóch 
stron. To tak, jakby chwycić coś obiema rękami. 
Oś zachowuje się bardzo stabilnie. Ciężarów-
ka lepiej się prowadzi. Jest wygodniejsza. Jeden 
z kierowców powiedział nam, że teraz bez trudu za-
sypia w kabinie, gdy prowadzi jego zmiennik. Opony 
zużywają się o 25% wolniej. Zawieszenie Twin Y 
można stosować niezależnie od liczby osi cięża-
rówki. Na razie pracuje w pojazdach długodystanso-
wych, ale możliwa jest jego adaptacja do innych ty-
pów ciężarówek. Zapewne będzie z niego korzystał 
nie tylko Mack, ale również inne marki Grupy Volvo. 

Rzadko o tym myślimy, ale nowoczesne 

materiały mogą rozwiązać bardzo stare pro-

blemy, sięgające początków cywilizacji. Pro-

fesor termodynamiki Dusko Moravic, zało-

życiel i szef fi rmy Condeco z Bazylei stworzył 

garnki, które wykorzystują… stal narzędzio-

w tym roku wyższa niż kiedykolwiek 

wcześniej. Dawniej przeważały konstruk-

cje zaadaptowane do stosowania stali 

o wysokiej jakości. Obecnie coraz więcej 

projektów od początku zakłada użycie ta-

kiej stali.” 

kiej wytrzymałości. Firma Tuff oferuje 

nie tylko specjalistyczne naczepy, ale 

również wózki dolly. Produkuje około 

100 pojazdów rocznie. Większość ma 

dalece zindywidualizowany charakter. 

Najbezpieczniejszy w Europie

Pesa zgłosiła do konkursu nowoczesny, 

wieloczłonowy pojazd szynowy z napę-

Od lewej: przewodniczący jury Melker Jernberg, Michael Brown i Greg Kiselis – konstruktorzy 
Mack Trucks, Martin Lindqvist, prezes rady nadzorczej SSAB oraz John Walsh, wiceprezes 
ds. marketingu w Mack Trucks. „Wiedzieliśmy, że Twin Y byłoby wspaniałym prezentem 
dla naszych klientów i mogłoby zmienić sposób, w jaki projektuje się zawieszenie ciężarówek, 
ale nie przewidzieliśmy, że spotkamy się z takim uznaniem” – powiedział Walsh. 

Głównym elementem zawieszenia Twin Y jest wahacz w formie litery „Y”. Zawieszenie to jest 
stosowane w długodystansowych ciężarówkach Mack Pinnacle, także w widocznym na zdjęciu 
modelu z tradycyjną, kanciastą obudową silnika. 

www.truck-van.pl
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dem spalinowym Link. Jest to tzw. po-

jazd jednoprzestrzenny przeznaczony do 

komunikacji podmiejskiej i regionalnej. 

Wnętrze nie jest podzielone na przedzia-

ły, można swobodnie przez nie przejść od 

jednego do drugiego końca. Są również 

miejsca na wózek inwalidzki. Pesa propo-

nuje warianty o różnej długości, 1-, 2-, 3- 

i 4-członowe. Pojazdy te można łatwo 

ze sobą łączyć. 

To pierwsza w Europie konstrukcja, któ-

ra spełnia wszystkie wymogi normy EN 

15227. Określa ona wymagania dotyczą-

ce odporności zderzeniowej, wpływającej 

wprost na bezpieczeństwo bierne. Dla ka-

tegorii C1, do której zaliczane są zespoły 

trakcyjne, przewiduje cztery scenariusze 

zderzeniowe: 

▐ zderzenie czołowe dwóch identycznych 

zespołów trakcyjnych o masie 185 t każ-

dy przy prędkości 36 km/h, 

▐ zderzenie czołowe różnych rodzajów 

pojazdów kolejowych przy prędkości 

36 km/h np. z wagonem kolejowym 

o masie całkowitej 80 t, 

▐ zderzenie zespołu trakcyjnego o ma-

sie 185 t z dużym pojazdem drogowym 

na przejeździe, np. z naczepą-cysterną 

o masie 15 t przy prędkości 110 km/h oraz 

▐ zderzenie zespołu trakcyjnego o masie 

185 t z małą przeszkodą, np. samocho-

dem osobowym lub zwierzęciem. 

Link spełnia wymogi postawione 

w każdym z wymienionych scenariuszy i to 

z zapasem. 

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu 

sztywnej klatki osłaniającej kabinę, umo-

cowanego na przedzie bloku „honey 

comb” zbudowanego z aluminium komo-

rowego, który dodatkowo pochłania ener-

gię, a przede wszystkim dzięki absorberom 

(zderzakom), które pochłaniają najwięk-

szą porcję energii. Wykorzystują profi le 

zamknięte o przekroju kwadratowym ze 

stali o dużej wytrzymałości, które w ra-

zie zderzenia składają się jak harmonij-

ka. Odpowiedni poziom bezpieczeństwa 

w scenariuszu czwartym, zderzeniu z małą 

przeszkodą gwarantuje zgarniacz, zamo-

cowany na samym dole podwozia pociągu. 

„Zazwyczaj producenci określają bardzo 

precyzyjnie, jaką normę zderzeniową speł-

niają. Najbardziej popularne są scenariu-

sze 1, 2 i 4. Trzeci jest krytyczny, ponieważ 

przewiduje najwyższą prędkość – wyja-

śnia Jacek Konp, dyrektor badań i rozwoju 

w spółce Pesa. – Energia kinetyczna rośnie 

w kwadracie prędkości. Niewielka zmiana 

prędkości powoduje duży przyrost energii, 

która może się uwolnić w czasie zderzenia. 

Trzeba ją zaabsorbować. Link spełnia normę 

EN 15227 w 4 scenariuszach. To jest klu-

czowe. Europejskie wymagania określają, że 

Jaka była droga do Linka?

Link to nowa generacja wieloczłono-

wych pojazdów z napędem spalinowym. 

Już czwarta, jeśli uwzględnimy prototyp 

z 2001 r. Link był projektowany od samego po-

czątku z zamiarem spełnienia wymagań normy 

EN 15227, dotyczącej bezpieczeństwa bierne-

go. Zawarliśmy w nim siedem lat doświadczeń 

związanych z systemami pasywnego pochłania-

nia energii w wyniku plastycznej deformacji. 

Do pochłaniania energii zderzenia wy-

korzystujemy absorbery. Po raz pierwszy 

pojawiły się w elektrycznym zespole trak-

cyjnym ED74. Były to absorbery jak gdyby 

dodane do pojazdu, który projektowaliśmy 

zgodnie z normą 12663, określającą sta-

tyczne wymagania, co do konstrukcji. Po 

raz drugi zastosowaliśmy to rozwiązanie 

w ATR220. Tam wykorzystaliśmy absorbery, 

które nie trafi ają na siebie współosiowo. 

Link łączy te doświadczenia, a ponadto 

zawiera wiedzę zdobytą przy opracowaniu 

elektrycznego zespołu trakcyjnego Elf, o kon-

strukcji przystosowanej do pochłaniania dużej 

ilości energii. Miał on premierę w 2010 r. 

Pracę nad Linkiem zaczęliśmy w 2010 r.,

gdy norma EN 15227 była jeszcze tylko projektem. 

Spełnia on wszystkie aktualne wymogi, łącznie 

z wymaganiami TSI dla kolei konwencjonalnej. 

Jaką rolę odegrał właściwy dobór stali?

Najpierw określiliśmy nasze oczekiwania, 

potem szukaliśmy odpowiednich materiałów. 

Wiązało się to też z optymalizacją kosztów 

całego przedsięwzięcia. Współpraca z fi rmą 

SSAB trwa od 2005 r. Przez ten czas stoso-

waliśmy jej materiały w najbardziej wytężo-

nych elementach. Wymagało to podniesienia 

poziomu konstrukcji i technologii produkcji, 

ale zakończyło się powodzeniem. Przeszliśmy 

audyty doświadczonych i wymagających od-

biorców niemieckich. Możemy śmiało konku-

rować z czołowymi fi rmami na rynku. 

W jaki sposób doskonaliliście konstrukcję 

Linka?

Dopracowaliśmy się recepty, jak zrobić 

bezpieczny pojazd. Praca ma wiele etapów: 

od koncepcji i symulacji komputerowych do 

weryfi kacji elementów tych symulacji i testów 

dynamicznych. Badaliśmy eksperymentalnie 

różne materiały, aby określić ich właściwości. 

Wiadomo, że w trakcie głębokiej deformacji 

wszelkie pęknięcia to utrata absorbowanej 

energii. Doszliśmy do bardzo ciekawych wnio-

sków. 

Wykorzystaliśmy doświadczenia kolegów, 

którzy pracowali w branży motoryzacyjnej. 

Nie wystarczyło jednak ich „przeskalowanie”. 

Coś, co udaje się w skali mikro (tak z punk-

tu widzenia masy postrzegamy samochody 

– średnia masa pojazdu szynowego wieloczło-

nowego to ok. 130 t), niekoniecznie musi się 

powtórzyć w skali makro. Poza tym szkiele-

towa konstrukcja pojazdu szynowego pracuje 

według innych zasad niż samonośne nadwozie 

samochodu osobowego. 

Jak duży zespół pracował nad Linkiem?

Siedem lat temu zaczynaliśmy w trzy osoby, 

jako grupa obliczeniowców, pasjonatów, przy 

czym należy dodać, że w tamtym czasie norma 

EN 15227 była dopiero w fazie projektu. Kon-

strukcję nośną Linka stworzył zespół 20 ludzi. 

Nad całym pojazdem pracowało oczywiście 

znacznie więcej osób. 

Jak na wasz sukces odpowiedzieli poten-

cjalni odbiorcy?

Myślę, że na początku byliśmy odbierani 

z pewnym niedowierzaniem. Lecz gdy pozna 

się naszą „kuchnię”, niedowierzanie mija. Do-

cenili nas operatorzy z Niemiec i Włoch, gdzie 

od lat funkcjonują pociągi wysokich pręd-

kości. W takich pojazdach mamy możliwość 

zabudowania trzech sekcji absorberów, mają 

bowiem bardzo długi „nos”. W pojazdach re-

gionalnych nie można go zastosować z wielu 

względów, od skrajni począwszy, na zacho-

waniu pola widzenia szlaku przez maszynistę 

skończywszy. Poza tym pociągi regionalne 

poruszają się po łukach o mniejszych promie-

niach i muszą spełniać inne przepisy związane 

z funkcjonowaniem szlaku, oświetleniem itp. 

Przestrzeni do absorbowania energii mamy 

niewiele. Musimy konstrukcję optymalizować. 

I to się udaje. 

Rozmawiał Michał Kij

Jedyny, tak bezpieczny
PESA Bydgoszcz SA opracowała 
jedyny w Europie spalinowy 
wieloczłonowy pojazd szynowy, 
spełniający z zapasem wymogi 
normy bezpieczeństwa EN 15227. 
O projekcie pociągu Link mówi 
Jacek Konop, dyrektor badań 
i rozwoju. 
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nami znajduje się belka osi, a dalej typowy 

miech powietrzny z amortyzatorem. Nowe 

zawieszenie jest lżejsze od tradycyjnego 

i ma lepszą charakterystykę. Ciężarów-

ka jest wygodniejsza i bardziej stabilna 

na zakrętach. Opony tylnych osi wolniej 

się zużywają. Ponadto wahacz jest prosty 

w produkcji. „Nowe ramię wychodzi z pra-

sy co sześć sekund” – mówi Greg Kiselis, 

projektant zawieszenia Twin Y. 

Firma Mack została założona w 1900 r.

Najpierw produkowała autobusy. Jeden 

z modeli z lat 40. XX wieku zainspirował 

konstruktorów Scanii-Vabis Metropol, 

pierwszego szwedzkiego autobusu z nad-

woziem samonośnym. Pierwsza cięża-

rówka Mack powstała dopiero w 1905 r.

Podczas I wojny światowej fi rma wysy-

łała Brytyjczykom swój słynny model 

AC, który żołnierze przezywali „buldog”. 

Mack AC miał charakterystyczny „tępy” 

nos i był niewiarygodnie wytrzymały. 

W 1922 r. buldog został ofi cjalnym zna-

kiem fi rmowym. W przeciwieństwie do 

konkurencyjnych amerykańskich wytwór-

ców Mack bardzo długo stosował układy 

napędowe własnej produkcji. Ciężarówki 

tej marki uchodziły za „niezniszczalne”, 

co potwierdzały liczne egzemplarze pra-

cujące nieraz dziesiątki lat. Legendę przy-

pieczętował Mack RS700L, który wystąpił 

w fi lmie Sama Peckinpaha „Konwój” oraz 

Mack R600 z fi lmu „Mad Max 2 – Wojow-

nik szos”. Ostatnio animowany Super Liner 

zagrał „Mańka” w disnejowskich „Autach”. 

W 1990 r. Mack został w całości przejęty 

przez Renault V.I. i wraz z nim „połknięty” 

w 2001 r. przez Volvo. W 2012 r. fi rma wy-

produkowała ponad 23 tys. pojazdów. 

Nowe zawieszenie Twin Y zadebiuto-

wało w marcu 2013 r. na Mid-America 

Trucking Show w Louisville w Kentucky. 

Jest stosowane jako opcja w długodystan-

sowym modelu Pinnacle. 

„Firma Mack Trucks położyła podsta-

wy dla pionierskiego udoskonalenia pod-

zespołu, który w ciężkim transporcie jest 

znany od lat – powiedział przewodniczący 

jury Melker Jernberg. – Zademonstrowa-

ła, w jaki sposób nieszablonowe podejście 

może nam pomóc wykorzystać zalety stali 

o wysokiej wytrzymałości.” 

Zwycięzca otrzymał statuetkę autorstwa 

Jörga Jeschke oraz subwencję w wysoko-

ści 100 tys. koron szwedzkich. Można już 

zgłaszać kandydatury do przyszłorocznej 

edycji konkursu Swedish Steel Prize. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Mack Trucks, Pesa, 

Tuff Trailers, SSAB

Faworyt internautów do nagrody Swedish Steel Prize 2013, spalinowy zespół trakcyjny Link, 
opracowany i produkowany przez bydgoską spółkę Pesa. Dzięki zastosowaniu absorberów 
ze stali o wysokiej wytrzymałości, które pochłaniają energię zderzenia, spełnia rygorystyczną 
normę bezpieczeństwa EN 15277. 

„Interenet to fantastyczne narzędzie poszukiwawcze. Nie minęło wiele czasu, a znalazłem stal, 
która wyglądała na odpowiednią”. Aby opracować gamę perfekcyjnych naczyń kuchennych, 
emerytowany profesor termodynamiki Dusko Maravic, założyciel i prezes firmy Condeco 
Technologies z Bazylei, sięgnął po stal narzędziową Toolox.

Tematem wykładu była „Charakterystyka sta-
li Hardox i ograniczenia ich stosowania”. Stale 
o strukturze martenzytycznej, jaką niewątpliwie 
jest Hardox, wciąż są niszowym tematem. Pre-
zentowane przykłady zastosowań i rekomenda-
cje huty dotyczące obróbki spotkały się z dużym 
zainteresowaniem przyszłych inżynierów. Należy 
dodać, że współpraca SSAB ze studentami za-
owocowała aż pięcioma pracami dyplomowymi 
w roku akademickim 2013/2014, właśnie na te-
mat trudnościeralnej stali Hardox. Huta SSAB za-
prosiła również słuchaczy do udziału w konkursie 
University Challenge kierowanego do studentów 
wydziałów technicznych, który jest organizowany 
w ramach Swedish Steel Prize.

SSAB na Politechnice
29 listopada odbyło się kolejne 
spotkanie przedstawicieli firmy 
SSAB ze studentami Politechniki 
Wrocławskiej. 

konstrukcja powinna zaabsorbować energię 

powstającą przy uderzeniu z siłą 1500 kN. 

Nasz projekt wytrzymuje 6000 kN”. 

W konstrukcji nośnej Linka wyko-

rzystano stale o wysokiej wytrzymałości 

Domex 650 i Domex 700. Wykonane jest 

z nich 70% elementów podwozia. 

A zwycięzcą jest…

Pociągi Link pracują już w Polsce, Cze-

chach i Niemczech. Wkrótce będzie ich wię-

cej. Na podstawie umowy ramowej Deutsche 

Bundesbahn może zamówić ogółem nawet 

470 jednostek, o ile niemieckiemu przewoź-

nikowi poszczęści się w przetargach na ob-

sługę linii kolejowych. Bezpieczny, dojrzale 

skonstruowany Link był jednym z fawory-

tów konkursu. Zdobył najwięcej głosów in-

ternautów. Ostatecznie wygrał jednak Mack, 

będący częścią Grupy Volvo. 

W najnowszym FH Volvo wprowadziło 

niezależne zawieszenie przedniej osi. Mack 

natomiast skoncentrował się na osiach 

tylnych. Wykorzystując dwie lustrzane 

wytłoczki z 5-milimetrowej stali Domex 

100 XF oraz Domex 700, amerykańscy 

konstruktorzy opracowali jedyny w swo-

im rodzaju wahacz w kształcie podwójnej 

litery Y. Pomiędzy jego rozwartymi ramio-

www.truck-van.pl
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W 
październiku odbył się fi nał kon-

kursu Th e Drivers’ Fuel Challenge 

2013 organizowanego przez Volvo 

Trucks w ramach rynku Europy Central-

no-Wschodniej. Jego głównym celem jest 

pokazanie roli, jaką w procesie oszczędno-

ści i ekonomiki paliwowej pełni kierowca. 

Mimo ciągłego postępu, nadal to właśnie 

on ma decydujący wpływ na zmniejszenie 

zużycia paliwa, co z kolei pozwala genero-

wać fi rmie transportowej oszczędności.

Wybrańcy

W tegorocznej edycji konkursu wzięło 

udział blisko 3200 uczestników z krajów 

rynku Europy Centralno-Wschodniej. To 

prawie dwukrotnie więcej niż rok temu. 

Podczas fi nału spotkało się 14 krajowych 

liderów w jeździe ekonomicznej, by spraw-

Węgier najlepszy
Spośród 14 finalistów konkursu The Drivers’ Fuel Challenge 2013, którzy spotkali się 
na torze wyścigowym Grobnik w Chorwacji, najlepszy w ekonomicznej jeździe okazał się Zoltán 
Simon z Węgier, pokonując Tomasa Horčička z Czech i Stanisława Mierzejewskiego z Polski.

Czwórka finalistów konkursu The Drivers’ Fuel Challenge 2013. Od lewej: Tomas Horcicka (Czechy), 
Stanisław Mierzejewski (Polska), Krištof Urivec (Słowenia) i Zoltán Simon (Węgry).
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każdy z was okazał się jednym z tych nie-

wielu wybranych kierowców – godnym 

pretendentem do tytułu Mistrza. Możecie 

być pewni, że niezależnie od pozycji, jaką 

„Podczas fi nałów w Chorwacji byłem 

trochę zdenerwowany, ale miałem zaufa-

nie do siebie. Zawierzyłem swojemu wła-

snemu, indywidualnemu stylowi jazdy 

Wyniki finału The Drivers’ Fuel Challenge 2013 

Miejsce Kierowca Firma Kraj Zużycie paliwa  Średnie zużycie Czas
     rundy finałowej (l) paliwa (l/100 km) 
 1  Zoltán Simon SIMON Zoltán EV Węgry 2,18 25,95 12:58,92
 2  Tomas Horcicka Csad Rychnov Czechy 2,24 26,67 12:06,71
 3  Stanisław Mierzejewski Stanisław Mierzejewski PUH Polska 2,26 26,90 13:48,63
 4 Krištof Urivec Floro Transport Florijan Koselj s.p Słowenia 2,36 28,10 13:00,82

Mistrz konkursu 
The Drivers’ Fuel Challenge 
2013 – sylwetka
▐ Zoltán Simon, Węgier, 33 lata, żonaty, 

3 dzieci
▐ Jako kierowca zawodowy jeździ od 

1999, przejechał 2,5 mln km 
▐ Od 2008 r. – właściciel i kierowca 

w małej firmie transportowej SIMON 
Zoltán EV, z flotą samochodów Volvo 
FH i FM (w prowadzeniu firmy poma-
gają również żona i ojciec) 

▐ Zwycięzca lokalnego konkursu „Liczy 
się każda kropla” rozegranego na Wę-
grzech w 2011 r.

▐ 3. miejsce w węgierskim krajowym 
finale konkursu The Drivers’ Fuel 
Challenge 2012

Szczęśliwy zwycięzca The Drivers’ 
Fuel Challenge 2013 by Volvo Trucks 
rynku Europy Centralno-Wschodniej 

– Zoltán Simon z Węgier 
przy swoim samochodzie.

dzić swoje umiejętności w międzynarodo-

wym gronie. Zawodnicy zostali podzieleni 

na dwie grupy, w ramach których odby-

wały się przejazdy ciężarówkami rano 

i popołudniu. Wszyscy kierowcy musieli 

przejechać dwa okrążenia po torze wyści-

gowym Grobnik, każde o długości 8,4 km, 

zużywając jak najmniej paliwa, w czasie 

nie dłuższym niż 14 minut. Do ostatniej, 

decydującej rundy zakwalifi kowało się 

4 kierowców, po 2 najlepszych z każdej 

grupy. Byli to zawodnicy z Czech, Węgier, 

Polski i Słowenii. Wyniki tego ostatniego 

przejazdu wszyscy poznali dopiero wie-

czorem, podczas uroczystej gali.

„Mamy dziś nowy typ bohatera na 

drodze – jednym jest ten kto jedzie in-

teligentnie, ekonomicznie i bezpiecznie, 

a drugim ten kto wie, jak najlepiej wyko-

rzystać możliwości, jakie daje samochód 

ciężarowy. Jako fi nalista konkursu Th e 

Drivers’ Fuel Challenge by Volvo Trucks 

zajęliście w dzisiejszym fi nale, wszyscy 

jesteście zwycięzcami i możecie być dum-

ni ze swojego wielkiego sukcesu – bycia 

najbardziej ekonomicznymi kierowcami 

pośród wszystkich kierowców z waszych 

krajów” – powiedział Tom Jörning, dy-

rektor zarządzający rynku Europy Cen-

tralno-Wschodniej Volvo Group Trucks, 

zwracając się do czternastki fi nalistów.

Doskonała decyzja

Zwycięzca konkursu, Zoltán Simon 

z Węgier, który osiągnął najniższe całkowi-

te zużycie paliwa 2,18 l, zdobył nie tylko 

tytuł Mistrza Ekonomicznej Jazdy Rynku 

Europy Centralno-Wschodniej, ale także 

nowy samochód osobowy Volvo V40.

– ekonomicznemu i dynamicznemu, któ-

ry stosuję z powodzeniem w mojej co-

dziennej pracy. Teraz wiem, że była to 

doskonała decyzja. Koniec tej historii 

przekroczył moje najśmielsze marzenia 

– wygrałem konkurs! Jestem bardzo szczę-

śliwy i dumny z mojego wyniku, ale już 

od dziś zaczynam przygotowania do kolej-

nej, przyszłorocznej edycji konkursu Th e 

Drivers’ Fuel Challenge, światowej! – po-

wiedział Zoltán Simon. ▐

KD
Fot. Volvo

Więcej o konkursie 
The Drivers’ Fuel Challenge 2013 również 

w programie „Na Osi” na antenie TVN Turbo.
Zapraszamy do oglądania.

www.truck-van.pl
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Celem nagrody jest zachęcanie fi rm 

z branży transportowej oraz produ-

centów pojazdów użytkowych do 

postępowania zgodnie z zasadami zrówno-

ważonego rozwoju oraz dalsze utrwalanie 

tych zasad. Nagroda jest wyrazem uznania 

dla odpowiedzialnych i zgodnych z zasa-

dami zrównoważonego rozwoju działań, 

których przestrzeganie ma fundamentalne 

znaczenie dla rozwiązywania problemów 

związanych z ochroną środowiska w skali 

globalnej, ale także dla zwiększania ren-

towności i konkurencyjności fi rm.

Stralis z silnikiem Cursor 8 o mocy 

330 KM przystosowanym do zasilania 

skroplonym gazem ziemnym jest nie tylko 

ekologiczny (emisja zanieczyszczeń poni-

żej poziomów określonych w normie Eu-

ro 6), ale także znacznie cichszy – emisja 

hałasu zmniejszyła się o 3 do 6 decybeli 

(dla ludzkiego ucha oznacza to 4-krotnie 

niższy poziom hałasu). Ten aspekt ma 

szczególne znaczenie w przypadku eksplo-

atacji pojazdu w mieście, na przykład przy 

dostawach zaopatrzenia do supermarke-

tów we wczesnych godzinach rannych. 

Zasięg 750 km sprawia, że gazowy Stralis 

sprawdzi się nie tylko w transporcie dys-

trybucyjnym, ale także obsługując dalekie 

trasy. Na korzyść tego rozwiązania przema-

wia wysoka jakość wykorzystywanego pa-

liwa, niewielkie zużycie i cena skroplonego 

gazu ziemnego, która jest bardzo mocnym 

argumentem ekonomicznym. Paliwo jest 

przechowywane w stanie ciekłym w tem-

peraturze –125°C w zbiornikach krioge-

nicznych. Do silnika gaz ziemny trafi a 

w postaci gazowej po uprzednim ogrzaniu 

w wymienniku ciepła. 

Zalety Stralisa LNG mają też wymiar 

makroekonomiczny. Gaz ziemny jako pa-

liwo jest nie tylko bardziej przyjazny dla 

środowiska niż olej napędowy, ale także za-

stępując go, zmniejsza globalne zużycie tra-

dycyjnego paliwa, co przekłada się na osła-

bienie presji cenowej. A w zrównoważonym 

rozwoju liczy się nie tylko produkt fi nalny. 

W swojej ocenie jury kierowało się także 

takimi kryteriami, jak wymóg stosowania 

technologii produkcji zgodnej z zasadami 

zrównoważonego rozwoju oraz ochrona za-

sobów naturalnych i środowiska. 

Obiecująca
alternatywa

Iveco Stralis LNG (wersja na skroplony gaz ziemny) zdobył Europejską Nagrodę 
za Zrównoważony Rozwój w T ransporcie. Decyzję o przyznaniu tej nagrody podjęło jury, 
złożone z przedstawicieli branży transportowej, Niemieckiego Stowarzyszenia 
Branży Motoryzacyjnej (VDA), mediów oraz instytucji naukowych i niemieckich 
instytucji państwowych.

Już trzeci rok z rzędu grupa CNH Indu-

strial (dawniej Fiat Industrial) pozostaje 

liderem sektora w europejskim i świato-

wym rankingu zrównoważonego rozwoju 

Dow Jones (DJSI), który jest jednym z naj-

ważniejszych kryteriów oceny inwestycji 

zgodnych z zasadami zrównoważonego 

rozwoju.

Iveco inwestuje w napęd na gaz ziemny 

od lat 80. Dziś oferuje pełną gamę pojazdów 

napędzanych tym paliwem: od 3,5-tonowe-

go Daily Natural Power po 16-tonowy Eu-

rocargo czy 40-tonowy Stralis CNG. Łącz-

nie po drogach jeździ obecnie ponad 12 tys. 

pojazdów Iveco napędzanych gazem. ▐

Fot. Iveco

Rok 2035?

Zgodnie z przewidywaniami NGVA Eu-
rope, europejskiego stowarzyszenia po-
jazdów napędzanych gazem ziemnym, 
w przeciągu około dwudziestu lat gaz 
ziemny będzie dominował na stacjach 
paliwowych, które zaopatrywać będą cię-
żarówki napędzane sprężonym lub skro-
plonym gazem ziemnym (CNG lub LNG).
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Zasady konkursu będą

zbliżone jak w ubiegłym 

roku. II edycja Wielkiego 

Rajdu będzie polegała na tym, 

aby w wyznaczonym czasie 

kupować określone produkty 

wybranych dostawców. W ten 

sposób będzie można groma-

dzić punkty na swoim koncie 

i sprawdzać ich stan on-line. 

W trakcie trwania konkursu 

odbywać się będą tzw. Odcin-

ki Specjalne, czyli miesięczne 

odcinki czasowe premiowane 

podwójną liczbą punktów. 

Ci uczestnicy, którzy w tych 

krótkich odcinkach zdobędą 

jak największą liczbę punk-

tów, otrzymają nagrody już 

w trakcie trwania promocji 

oraz możliwość uczestnic-

twa w rajdowych spotka-

niach w towarzystwie zna-

nych nazwisk motor sportu. 

W ubiegłym roku spotkania te 

cieszyły się niesamowitą popu-

larnością, dlatego organizato-

rzy zdecydowali się powtórzyć 

już sprawdzoną formułę. Spo-

tkania te odbędą się w marcu, 

kwietniu i maju 2014 r. Nowo-

ścią będą oddzielne spotkania 

dla klientów rynku pojazdów 

ciężarowych. Dla zwycięzców 

przewidziano kwotę 1 500 000 

złotych. I tym razem będą to 

nagrody pieniężne! 

Konkurs będzie trwał 

w okresie od 1 lutego do 

15 maja 2014 r. Finał konkur-

su odbędzie się tradycyjnie 

w jednym z hoteli Gołębiew-

ski. Jednak, aby wziąć w nim 

udział, każdy będzie musiał 

obligatoryjnie zarejestrować 

się na stronie internetowej, 

a jego punkty będą naliczyć 

się od momentu zarejestro-

wania. Na stronie trzeba bę-

dzie wypełnić jedynie krótki 

formularz. 

Regulamin konkursu zo-

stanie zaprezentowany już 

wkrótce. W każdej fi lii Inter 

Cars SA już w grudniu będzie 

dostępny mini przewodnik po 

II edycji Wielkiego Rajdu. ▐

Fot. IC

II edycja Wielkiego Rajdu 
już w lutym 2014!

Chcesz wygrać 100 000 zł? To nic trudnego. 
Wystarczy wziąć udział w II edycji Wielkiego 
Rajdu – konkursu organizowanego dla 
klientów Inter Cars SA.

Gala Mistrzów Warsztatu 

to konkurs dla klientów Inter Cars organizowany już od wielu lat. 
Udział w finale tego konkursu ma prestiżowe znaczenie, i jedno-

cześnie jest wspaniałą okazją 
do spotkania profesjonalistów 
całej branży.
W roku 2014 do wygrania są 
nagrody pieniężne o wartości 
1 500 5000 zł!
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tereny targowe: Expo Silesia Sp. z o.o.
Centrum Targowo-Konferencyjne
ul. Braci Mieroszewskich 124 
www.exposilesia.pl

Sosnowiec

15 – 16 kwietnia 2014

6. Targi Transportu 
Publicznego

www.silesiakomunikacja.pl

kontakt: Tomasz Wącirz
tel. 32 788 75 37 

tel. kom. 510 031 683
e-mail: silesiakomunikacja@exposilesia.pl



Szwedzka fi rma była pionierem 

w praktycznym wykorzystaniu po-

jazdów Euro 6. Jako pierwsza roz-

poczęła ich dostawy na rynek przeszło 

dwa lata temu. Obecnie oferuje już dru-

gą generację silników Euro 6. Obejmuje 

ona jednostki o mocy od 250 do 730 KM. 

W gamie są dwa silniki gazowe osiągają-

ce 280 i 340 KM oraz dwa przystosowane 

do stuprocentowego biodiesla o mocy 320 

i 360 KM. Na oleju napędowym zawierają-

cym 10-procentową domieszkę biokompo-

nentu mogą pracować bez specjalnego przy-

gotowania wszystkie silniki Euro 6 Scanii. 

Producent stale rozwija również sys-

temy wspomagające ekonomiczną i bez-

pieczną jazdę i w tej dziedzinie także jest 

wzorem dla innych. 

Praktyki w Opolu

Cechy nowych ciężarówek najlepiej po-

znać w drodze. Okazją ku temu były jazdy 

testowe na odcinku autostrady A4 biegną-

cym z Opola do Gliwic. Okolica znana 

zawodowym kierowcom, urozmaicona 

malowniczymi, ale źle wpływającymi na 

zużycie paliwa wzniesieniami. Jesienna 

aura była łaskawa. Po wilgotnym, mgli-

stym poranku niebo pojaśniało, a w po-

łudnie spomiędzy chmur wyszło słońce. 

Powietrze było cały czas chłodne i rześkie, 

a miejscami dość mocno wiało. 

Na starcie w opolskim serwisie stanęło 

siedem ciągników z załadowanymi na-

czepami. Wszystkie należały do najnow-

szej serii Streamline: cztery z silnikiem 

o mocy 410 KM, dwa 450 KM i jeden 

490 KM. On też jako jedyny miał wysoką 

kabinę Topline. Pozostałe zadowoliły się 

niższymi Highline. Wszystkie były wy-

posażone w zautomatyzowaną skrzynię 

Scania Opticruise bez pedału sprzęgła, 

za to z retarderem, pracującą w trybach 

Economy, Standard i Power. Na pokładzie 

miały innowacje, które swego czasu Scania 

również wprowadziła na rynek jako pierw-

sza, a zatem: system Scania Driver Support 

oceniający kierowcę i podpowiadający mu 

ekonomiczną strategię jazdy oraz prze-

widujący tempomat Active Prediction. 

Obecnie tempomat dysponuje już mapami 

topografi cznymi naszego kraju i zachowu-

je na terenie Polski pełną funkcjonalność. 

Ponadto w najnowszych samochodach 

aktywnie współdziała ze skrzynią wypo-

sażoną w Opticruise, wpływając na sposób 

zmiany biegów. 

Szybkie mosty

Potencjalnym mistrzem niskiego spa-

lania jest silnik o mocy 410 KM. Test cię-

żarówki wyposażonej w tę jednostkę za-

mieściliśmy w ostatnim wydaniu „Truck 

& Vana”. Przypomnę tylko, że jest to sze-

ściocylindrowy, trzynastolitrowy diesel 

Są rezerwy
Norma Euro 6 budzi obawy przewoźników, jednak będą oni musieli się z nią zmierzyć 
już 1 stycznia 2014 r. Scania przekonuje, że nie taki diabeł straszny. 

Ciągnik R410 z niską ramą był przy zastosowanym 
przełożeniu mostu idealnym pojazdem do przewozu ła-
dunków objętościowych po płaskich nizinach. Na śląskich 
pagórkach nie odstawał jednak od pozostałych. 
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z wtryskiem XPI i zwykłą turbosprężarką, 

który do oczyszczania spalin używa wy-

łącznie urządzeń zamontowanych na wy-

dechu, w tym katalizatora SCR, katalizato-

ra utleniającego oraz fi ltra cząstek stałych. 

Przy silniku nie jest zamontowany układ 

recyrkulacji spalin EGR, co upraszcza jego 

budowę i nie pozostaje bez znaczenia dla 

rezultatów osiąganych w ekonomicznej 

jeździe. Silnik jest wyregulowany, aby osią-

gał 2150 Nm przy 1000÷1300 obr/min. 

Pomimo mocy mieszczącej się w pobliżu 

dolnej granicy oczekiwań współczesnego 

dalekiego transportu, może konkurować 

z mocniejszymi jednostkami i pozwala na 

stosowanie oszczędnych, „szybkich” prze-

łożeń mostu napędowego. W 410-kon-

nych pojazdach testowych występowało 

przełożenie 2,71:1, a jeden z ciągników 

typu low-deck (z niską ramą) miał nawet 

most 2,59:1 – najprawdziwszy „latający 

Holender” do transportu raczej dużych 

niż ciężkich ładunków w równinnym tere-

nie. Identyczne przełożenie występowało 

w ciężarówkach 450-konnych i 490-konnej. 

Wybierz ustawienia

Sprzężony ze skrzynią biegów przewi-

dujący tempomat wykazał pełnię swoich 

zalet. Poprzednio kierowcy narzekali, że 

Opticruise, słuchający wyłącznie własnego 

programu niepotrzebnie zrzucał bieg tuż 

przed szczytem wzniesienia. Obecnie ste-

rowanie skrzynią uwzględnia informacje 

płynące z Active Prediction i unika zbęd-

nego „wachlowania” biegami. Jeden czy 

dwa biegi wyżej na podjeździe to również 

jedna lub dwie zmiany mniej na zjeździe. 

Zatem oszczędza się nie tylko paliwo, ale 

i wydłuża trwałość skrzyni. 

W trybie Economy, przy pracującym 

tempomacie skrzynia Opticruise dopusz-

cza 12-procentowy spadek prędkości i nie 

zezwala na jej wzrost powyżej zadanej. Nie 

załącza się również kick-down. Średnia 

prędkość jazdy jest nieco niższa, ale użyt-

kownik uzyskuje maksymalne oszczęd-

ności. Tryb Standard równoważy osiągi 

i niskie zużycie paliwa, a Power jest nasta-

wiony na możliwie jak najwyższą prędkość 

przejazdową. Po przełączeniu w ten tryb 

Active Prediction przestaje działać, nadal 

funkcjonuje natomiast zwykły tempomat, 

który utrzymuje wyznaczoną prędkość 

„po staremu”, niezależnie od okoliczności. 

Wszelkie informacje o aktualnym stylu 

działania skrzyni oraz o załączonym tem-

pomacie są widoczne na wyświetlaczu po-

środku tablicy rozdzielczej. Sterowanie coraz 

bardziej skomputeryzowanym pojazdem 

i wykorzystywanie wszystkich jego funkcji 

jest możliwe dzięki ergonomicznemu roz-

mieszczeniu służących do tego urządzeń. 

Pod kierownicą jest mała dźwigienka skrzyni 

biegów, której funkcje uzupełniono o możli-

wość wyboru trybu pracy. Przyciski tempo-

matu są na kierownicy, zatem kierowca może 

wygodnie i bezpiecznie się nimi posługiwać. 

Daj jej prowadzić

Sprawne posługiwanie się systemami 

pojazdu wymaga przede wszystkim wie-

dzy, że… w ogóle są zamontowane! Od-

nalezienie i wypróbowanie wszystkich 

funkcji jest intuicyjne, gdyż projektanci 

Scanii uzupełniają istniejące wyposażenie, 

nie wprowadzając rewolucji w „interfejsie” 

kierowca-samochód. Kto zna poprzednie 

modele, zna również nowy, a że Scania 

od lat należy do najbardziej przyjaznych 

kierowcy ciężarówek, bez trudu można się 

jej „nauczyć”, przesiadając się z pojazdu 

innej marki. 

Jaki jest jednak efekt jazdy pod dyktan-

do elektroniki? Obecni podczas jazd te-

stowych instruktorzy, przez których ręce 

przeszło kilka generacji pojazdów, skłaniają 

się ku opinii, że najlepiej pozostawić spra-

wy swojemu biegowi: ustawić tempomat, 

nie ingerować w zmianę biegów i pilnować 

kierownicy. W zwykłych warunkach ręcz-

na korekta biegu, która nadal jest możliwa, 

z wyjątkiem pojazdów o specyfi cznym ze-

stawie opcji, przynieść może raczej szkodę 

niż pożytek. Nadal natomiast tylko roz-

sądek kierowcy jest gwarantem niskiego 

zużycia paliwa w zmieniającej się sytuacji 

w ruchu drogowym. Tu pomocą służy Sca-

nia Driver Support, który wspiera płynną 

jazdę i pozytywnie ocenia między innymi 

łagodne spowalnianie za pomocą retardera 

lub choćby tylko odpuszczenie gazu. 

Przy okazji testów organizatorzy prze-

prowadzili konkurs ekonomicznej jaz-

dy. Najlepszy kierowca uzyskał wynik 

23,97 l/100 km przy średniej prędkości 

72 km/h. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Scania razy siedem – ciągniki biorące udział w teście

Typ  R410 R410  R410 R410 R450 R450 R490
   LA4×2MEB LA4×2MNA LA4×2MNA LA4×2MNA LA4×2MEB LA4×2MEB LA4×2MNA
Moc (KM/kW/obr/min) 410/302/1900 410/302/1900 410/302/1900 410/302/1900 450/331/1900 450/331/1900 490/360/1900
Maks. moment 2150/ 2150/ 2150/ 2150/ 2350/ 2350/ 2550/
(Nm/obr/min) 1000÷1300 1000÷1300 1000÷1300 1000÷1300 1000÷1300 1000÷1300 1000÷1300
Przełożenie mostu napędowego 2,59 2,71 2,71 2,71 2,59 2,59 2,59

Euro 6 nie musi oznaczać dużego spalania. 
Scania wyposażona jest w systemy, 
które pozwalają oszczędnie jeździć nawet 
niedoświadczonym kierowcom. 

Ciężarówki o mocy 450 KM są obecnie typowe w przewozach 
międzynarodowych. Średniej wysokości kabina Highline to w tym 
segmencie rzadszy wybór. Jest jednak lekka i zapewnia dobre 
własności aerodynamiczne, o ile spojlery są prawidłowo ustawione. 

490-konna Scania z wyso-
ką kabiną Topline była 
najprawdziwszą perełką wśród 
pojazdów testowych. 

www.truck-van.pl
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Ten za kółkiem to „pan kierowca”: 

setki tysięcy albo i miliony przeje-

chanych kilometrów, niezliczone 

przygody, wielkie doświadczenie. Gdy po-

znamy go bliżej, odkryjemy, że ma swoje 

nawyki i przyzwyczajenia – niestety zwy-

kle niewłaściwe. To nie do końca jego 

wina, bo człowiek jest tylko człowiekiem 

i z czasem zapomina, czego się kiedyś na-

uczył, a dodatkowo popada w rutynę lub 

nabiera złych wzorców z otoczenia. Szko-

ły jazdy nie uczą jeździć – uczą, jak zdać 

egzamin. System szkoleń okresowych też 

pozostawia wiele do życzenia. Do tego 

dzisiejsze pojazdy i same warunki ruchu 

wymagają kompletnie innego podejścia 

niż przed laty. 

Co zatem robić, by za kierownicą po-

jazdu zasiadał nie „doświadczony” kie-

rowca, ale profesjonalista, który popro-

wadzi pojazd bezpiecznie, ekonomicznie 

i wydajnie? Odpowiedzią jest szkolenie 

z ecodrivingu. 

Określenie ecodriving może być nieco 

mylące, bowiem dobrze przygotowane 

szkolenia uczą nie tylko ekonomicznej 

i ekologicznej jazdy. Dobry program i do-

bry instruktor mogą wręcz zmienić spo-

sób myślenia kierowcy. By sprawdzić jak 

to jest, oddałem się w ręce takiego wła-

śnie instruktora – Jarosława Ożyńskiego, 

trenera w DAF EcoDrive, który przez 

lata sam był kierowcą i jak przyznaje, 

w swoich „trakerskich” czasach również 

popełniał błędy typowe dla doświadczo-

nych kierowców.

Zobacz swoje nawyki

Jazda samochodem to trochę jak cho-

dzenie – działa na zasadzie odruchów. 

Przeciętny kierowca prowadzi pojazd 

w pełni świadomie jedynie przez około 

5 minut dziennie: w sytuacjach nadzwy-

czajnych, gdy coś szczególnego wytrąca go 

z normalnego trybu jazdy. Przez pozostałe 

godziny również panuje nad pojazdem, 

ale robi to w dużej mierze podświadomie, 

odruchowo. To normalne zjawisko, ale wy-

nika z niego, że kierowcy nie mają często 

świadomości swoich nawyków i popeł-

nianych błędów. Dlatego każde szkolenie 

w DAF EcoDrive rozpoczyna jazda obser-

wowana. 

Na wybranej, znanej kierowcy trasie, 

ma on pojechać całkowicie „po swojemu”. 

Trener tylko siedzi z boku i się nie odzywa. 

Nawet najbardziej czujny kierowca będzie 

jechał perfekcyjnie przez owych 5 minut 

– później rutyna i odruchy wezmą górę. 

Dopiero dalsza część jazdy będzie pożyw-

ką do analizy. 

Trener nie tylko obserwuje, ale ma też 

do dyspozycji zespół kamer, które reje-

strują drogę przed pojazdem i zachowa-

nia kierowcy, jego ogólną pracę, pozycję 

nóg na pedałach itp. Dopiero na nagraniu 

widać, co faktycznie dzieje się na drodze 

i w kabinie. Dzięki niemu kierowca dowia-

Zawsze można lepiej... i taniej

„Nie ma złych kierowców, są tylko źle wyszkoleni” – takim aforyzmem można opisać 
transportową rzeczywistość. A przewoźnicy chyba lubią ryzyko, skoro wart kilkaset tysięcy 
złotych pojazd, przewożący ładunek o wartości nierzadko kilkukrotnie przekraczającej 
tę kwotę oddają w ręce... no właśnie, kogo?

Jeśli trwały efekt ze szkolenia to tylko 
5% mniej zużytego paliwa, to przy rocznych 

przebiegach rzędu 120 tys. km uzyskamy 
oszczędności ok. 2 tys. l. 

Łatwo policzyć, że przy flocie 
30 pojazdów dostajemy 

jeden ciągnik siodłowy gratis 
już po roku.

www.truck-van.pl
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duje się o swojej rutynie. Jak podkreśla Jaro-

sław Ożyński, po szkoleniu kierowcy wie-

lokrotnie przyznawali, że nie zdawali sobie 

sprawy, że jeżdżą z nogą opartą na pedale 

sprzęgła, mają niepoprawną pozycję za 

kierownicą, czy trzymają rękę na lewarku 

i nigdy by w to nie uwierzyli, gdyby nie zo-

baczyli tego na nagraniu. 

Kierowca fizyk

Po pierwszej jeździe i analizie zachowań 

kierowcy trafi ają na kurs teoretyczny. Krót-

kie przypomnienie podstaw fi zyki pozwoli 

lepiej zrozumieć, jakie czynniki wpływają 

na zużycie paliwa i co można zrobić, by 

je zniwelować. Ruch pojazdu to bowiem 

ciągłe pokonywanie oporów. Kluczowe 

znaczenie ma opór powietrza. Pozornie 

nie mamy na niego wpływu. A jednak 

– wystarczy dobrze ustawić spojler da-

chowy, lepiej naciągnąć plandekę nacze-

py, usunąć niepotrzebne ozdoby i nieco 

zmniejszyć prędkość maksymalną, by 

osiągnąć realne oszczędności. 

To właśnie ta ostatnia zmiana niepokoi 

kierowców i właścicieli firm. Obawia-

ją się, że kierowca po szkoleniu zacznie 

jeździć za wolno. Nic bardziej mylnego. 

Prawidłowo przeprowadzone szkolenie 

uczy jazdy płynnej. Choć sama prędkość 

maksymalna może zostać obniżona, to 

efektywne czasy przejazdu nierzadko są 

krótsze niż przed szkoleniem. Wystarczy, 

że kierowca nauczy się tak dopasowywać 

prędkość na znanych sobie trasach, by 

unikać zatrzymania pojazdu. Zaowocuje 

to nie tylko krótszym czasem przejazdu, 

ale i znacznie mniejszym zużyciem pali-

wa. Niekiedy wystarczy toczyć się kilka 

kilometrów na godzinę, a oszczędności 

będą wymierne, bowiem nie trzeba po-

konywać oporów statycznych przy ru-

szaniu. 

Zrób to taniej

Po teorii drugi przejazd. Tym razem 

kierowca powinien zdobytą wiedzę stoso-

wać w praktyce. Może też liczyć na uwagi 

i wskazówki instruktora. W szerszym uję-

ciu taka jazda i cały kurs nie mają na celu 

pokazania, że ktoś kiedyś jeździł gorzej, 

lepiej wykorzystuje pojazd. Rzadziej, zatem, 

wymieniamy sprzęgło, hamulce, synchro-

nizatory, itd. Właściwie eksploatowany po-

jazd powinien całe swoje techniczne życie 

przejechać na fabrycznie zamontowanym 

sprzęgle, tzn. nawet 1,6 mln km. Pojazd 

z retarderem powinien osiągnąć przebieg 

nawet 1 mln km na oryginalnych klockach 

i tarczach hamulcowych. 

Dobrze wyszkolony kierowca to również 

bezpieczniejszy transport, a każdy prze-

stój, czy z powodu awarii, czy kolizji to 

duże koszty. To również niezrealizowany 

transport, czyli brak zysku, a nawet ryzyko 

utraty klienta na przyszłość.

Szkolenie nie może być incydentalnym 

zdarzeniem. To proces, który musi być 

ciągły i cyklicznie powtarzany, bowiem 

wiedza z czasem ulatuje i powraca się do 

starych nawyków. Właściwie przygotowa-

ny kurs może zmienić samą mentalność 

kierowcy i skłonić go do tego, by stale pró-

bować się doskonalić i kontrolować swoje 

poczynania. Do takiego samodoskonale-

nia niezbędna jest jednak odpowiednia 

motywacja. Gdy kierowca nie będzie od-

powiednio wspierany, nie będzie zmoty-

Wskazówki

▐ Równa, spokojna jazda zawsze się 
opłaca. Im mniej zmian prędkości, ha-
mowań i przyspieszeń, tym taniej i efek-
tywniej.

▐ Nie jedź szybciej, niż pozwalają na to 
warunki. Nie warto rozpędzać się do 
wysokich prędkości, gdy wiadomo, że 
i tak niedługo trzeba będzie hamować.

▐ Każde zatrzymanie to strata paliwa 
i czasu. Lepiej zwolnić wcześniej, by 
przez np. skrzyżowanie ze światłami 
przetoczyć się choćby z prędkością kil-
ku km/h, niż zatrzymać się i ruszać.

▐ Zaufaj technice – nowoczesne silniki 
nie wymagają wysokich obrotów, ob-
serwuj obrotomierz i jedź na możliwie 
niskich obrotach.

▐ Ciśnienie w ogumieniu o 20% za niskie 
skutkuje 2,5% większym zużyciem pali-
wa i 25% krótszym okresem eksploatacji.

▐ Hamuj silnikiem i hamulcami pomocni-
czymi (hamulec wydechowy, retarter). 
Przegrzane hamulce to mniejsza sku-
teczność i nadmierne zużycie okładzin 
i tarcz.

Jarosław Ożyński, 
trener DAF EcoDrive

Jeśli szkolenie jest jednorazowym spotka-
niem, to skutkuje to tym, że jego efekty nie 
mogą być w pełni wykorzystane, a sama 
treść szkolenia może być szybko zapo-
mniana. Jeśli chcemy osiągnąć doskonałe 
wyniki w postaci trwałej redukcji kosztów 
i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, 
ważne jest, aby w praktyce funkcjonował 
również system motywacyjny kierowców.

Efekty naszej jazdy szkoleniowej 
pod okiem Jarosława Ożyńskiego,
trenera z DAF EcoDrive 

▐ Kierowca: „niedzielny traker” (niezawo-
dowy). 

▐ Pojazd: DAF XF Euro 6 o mocy 
460 KM, dmcz 40 ton. 

▐ Trasa 418 km (Bielsko Biała – Skoczów 
– Żory – Gliwice – Katowice – Często-
chowa – Piotrków Tryb. – Wolica)

▐ Czas jazdy: 5 godz. 53 min, poniedzia-
łek, godziny popołudniowe i wieczorne. 

▐ Prędkość średnia: 71 km/h. 
▐ Liczba całkowitych zatrzymań pojazdu 

(nie licząc zjazdu na „pauzę”): zero.
▐ Średnie zużycie paliwa: 26,4 l/100 km. 

a teraz będzie jeździł lepiej. Cel jest nieco 

głębszy. Szkolenie ma zmienić podejście 

kierowcy, by sam zrozumiał, że każdy 

dzień i każdą trasę może pokonać jeszcze 

efektywniej, bezpieczniej i taniej, wyko-

rzystując wiedzę, swoje doświadczenie, 

wyobraźnię i intuicję. 

Co zyskujemy, szkoląc kierowców? Naj-

szybciej widoczne i najłatwiej mierzalne jest 

oczywiście niższe zużycie paliwa. Trudno 

tu o konkretne liczby, jednak doświadcze-

nia trenerów i fi rm transportowych mówią 

o około 5%, trwałym obniżeniu zużycia 

paliwa. Mniej spektakularne, ale równie 

wymierne są oszczędności w kosztach na-

praw i obsługi, bowiem świadomy kierowca 

wowany do ciągłej samokontroli i dalsze-

go doskonalenia. 

Czasem wystarczy zrozumienie, szacu-

nek i słowo pochwały, czasem przyda się 

system nagród czy innych korzyści odczu-

walnych przez kierowcę. Zawsze jednak 

kluczowa pozostanie kwestia mentalności, 

zarówno kierowców, jak i samego szefa. ▐

Mirosław Ganiec 
Fot. M. Goniec

www.truck-van.pl
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W 
ostatnich miesiącach 2012 r. rynek 

naczep wyhamował. Przewoźnicy 

odczuli wówczas mniejszy popyt 

na usługi transportowe i przestraszyli się 

zapowiadanej kolejnej fali kryzysu. Wielu 

przewoźników słysząc ciągle złe wiadomo-

ści, postanowiło wstrzymać się z zakupami 

do 2013 r. Pierwszy kwartał tego roku nie 

należał do najlepszych, później sukcesyw-

nie popyt wzrastał, żeby ruszyć pełną parą 

na jesieni. Październik przyniósł spore 

wzrosty, listopad również zapowiada się 

bardzo dobrze. Zakładając ostrożną pro-

gnozę, już dziś można powiedzieć, że to 

będzie dobry rok. W ciągu pierwszych 

dziesięciu miesięcy rynek przyczep i na-

czep wzrósł o 13%. Do końca października 

nabywców znalazło 11 261 naczep i przy-

czep o 1285 sztuk więcej niż przed rokiem. 

Rok 2013 powinien się zakończyć co naj-

mniej 10-procentowym wzrostem.

„Mamy obecnie do czynienia z efektem 

dość wolnego tempa wzrostu gospodar-

czego w pierwszej połowie roku i  przy-

spieszenia w II połowie w połączeniu 

z większym popytem na pojazdy z silnika-

mi Euro 5 przed wprowadzeniem w 2014 r.

nowej normy emisji spalin” – zauważa To-

masz Bartoszewicz, PTM – Professional 

Trailers & Management.

Bez niespodzianek

Niezmiennie największą popularnością 

na naszym rynku cieszą się naczepy mar-

ki Schmitz Cargobull, z udziałem w rynku 

na poziomie 26%. W tym roku sprzedano 

już 2981 pojazdów tej marki, to prawie 

16% więcej niż rok temu. Na drugiej po-

zycji jest Krone z 24% udziałem i sprzeda-

żą 2755 pojazdów – aż 26% wzrost, czyli 

sporo ponad rynkiem. „Przy praktycznie 

takiej samej liczbie sprzedanych pojazdów 

w kontekście całego rynku, wzrosty, które 

udało się osiągnąć Krone bardzo cieszą” 

– mówi Maciej Michalski, członek zarządu 

Pozkrone S.A.

Robi się coraz gorętsza atmosfera na 

podium. Trzecią marką na rynku jest nasz 

rodzimy Wielton z 15% udziałem. Do 

końca października sprzedał 1734 pojaz-

dy, czyli jeszcze ma sporo do nadrobienia 

w stosunku do swoich niemieckich rywali. 

Ale pnie się w górę – 23% wzrost to spo-

ry sukces. „Sprzedaż pojazdów Wielton 

jest w tym roku znacząco wyższa. Dla 

Wieltonu, który prze mocno do przodu 

ważne są perspektywy, a te uważam, że 

są na najbliższe 2, 3 lata bardzo obiecują-

ce. Chcemy umocnić się na rynku naczep 

plandek, kolejny rok zwiększając wolumen 

sprzedaży. Zakładamy również, że w 2014 

roku będziemy liderem rynku naczep wy-

wrotek” – optymistycznie przyjmuje Piotr 

Ogrodowicz, dyrektor handlowy w fi rmie 

Wielton S.A. Kögel niestety przyhamował, 

tracąc w tym roku 4%. Nadal jednak utrzy-

muje spory dystans zarówno do czołówki 

rynku, jak i do mniejszych konkurentów. 

Może pochwalić się 9% udziałem.

Na ten rok nie może narzekać Schwarz-

müller. Umocnił swoją piątą pozycję na 

rynku, zwiększając sprzedaż o ponad 6%. 

„Ten rok jest wyraźnie lepszy od poprzed-

Sprint na ostatniej prostej
2013 to rok transportu długodystansowego. Plandeki królują, jeżeli ktoś 
ma je w ofercie, musi czuć wiatr w żaglach.

Schwarzmüller umocnił swoją piątą pozycję 
na rynku, zwiększając sprzedaż o ponad 6%. 

96% stanowiły naczepy plandekowe.

Michał Rzoska, 
dyrektor operacyjny 
Timex S.A.

„Mamy obecnie do czynienia 
z wybiórczym, a zdecydowa-
nym rozwojem rynku” 
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niego. Sprzedajemy coraz więcej nowocze-

snych, lekkich konstrukcji w całej Europie, 

również w naszym kraju” – mówi Piotr 

Iwański, dyrektor handlowy, członek za-

rządu Schwarzmϋller Polska Sp. z o.o.

Spory wzrost odnotowała na naszym 

rynku również marka Kässbohrer, zwięk-

szając swoją sprzedaż o ponad 11%. 

„W większości segmentów rynek zanoto-

wał w tym roku wzrosty od 10-15%. Tak 

naprawdę tylko segment wywrotek wy-

raźnie się załamał. Z naszej perspektywy 

dobry jest segment cystern, a w szczegól-

ności cystern paliwowych, gdzie po dwóch 

latach mamy nadzieję zakończyć rok na 

drugim miejscu, jeżeli chodzi o liczbę za-

rejestrowanych naczep do przewozu paliw 

płynnych. Moim zdaniem mamy obecnie 

do czynienia z wybiórczym, a zdecydowa-

nym rozwojem rynku” – podkreśla Michał 

Rzoska, dyrektor operacyjny Timex S.A.

Powoli, ale rośnie w siłę Mega. W praw-

dzie w Polsce odnotowała 5% wzrost, ale 

ma spore sukcesy za granicą. „Nasza sprze-

daż w kraju jest na zbliżonym poziomie jak 

w roku ubiegłym. Natomiast upływający 

rok przynosi wzrost eksportu naszych po-

jazdów o około 35% w stosunku do roku 

2012. Taka sytuacja pozwala na rozwój 

fi rmy, zwiększanie liczby miejsc pracy, 

realizację inwestycji i wzbogacenie naszej 

oferty o nowe produkty” – podkreśla Mar-

cin Wykurz, kierownik działu handlowego 

w fi rmie Mega.

Ten rok raczej nie będzie dobry dla mar-

ki Zasław – odnotowała do końca paździer-

nika aż 23% spadek sprzedaży (71 sztuk 

mniej) w porównaniu do roku ubiegłego.

Królują plandeki

Największy udział w rynku naczep i przy-

czep mają, podobnie jak w poprzednich 

latach, naczepy plandekowe. W tym roku 

Udział poszczególnych 
segmentów w rynku naczep 

i przyczep w 2011 r.

naczepy samowyładowcze
naczepy plandekowe
naczepy chłodnie
inne Źródło: Cepik

Udział poszczególnych 
segmentów w rynku naczep 

i przyczep w 2013 r.

11,5%

11,2%

60,0%

17,3%

naczepy samowyładowcze
naczepy plandekowe
naczepy chłodnie
inne Źródło: Cepik

Udział poszczególnych 
segmentów w rynku naczep 

i przyczep do października 2012 r.

54%

16%13%

17%

naczepy samowyładowcze
naczepy plandekowe
naczepy chłodnie
inne Źródło: Cepik

stanowią ponad 60% całej sprzedaży, czyli 

o kolejne 6% więcej niż przed rokiem. 

„O takiej strukturze rynku zdecydowa-

nie zaważyło zwiększenie ilości masy ła-

dunków zlecanych w transporcie od lipca 

2013 r. Dodatkowo rynek naczep pozy-

tywnie odczuł sztuczny wzrost sprzedaży 

pojazdów ciężarowych wymuszony nową 

normą emisji spalin. Poza tym plandeki to 

najtańsze nowe naczepy, więc inwestycja 

stosunkowo niewielka w porównaniu do 

43%

28%12%

17%
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auta. Myślę, że udział naczep plandeko-

wych wróci do poziomu 40% w najbliż-

szych miesiącach” – przewiduje Tomasz 

Bartoszewicz. 

W sumie do końca października na na-

szym rynku sprzedano 6768 plandek, czyli 

o 1385 więcej niż w 2012 r. – wzrost o 26%.

„Tak duży popyt na naczepy plandeki 

jest spowodowany m.in. przewagą polskich 

fi rm transportowych w Europie właśnie 

w tym segmencie” – zauważa Piotr Iwański. 

Liderem tego segmentu na polskim 

rynku jest marka Krone. Ma prawie 35% 

udział w rynku, ze sprzedażą na poziomie 

2375 szt. – to o 276 więcej niż przed ro-

kiem – wzrost o 10%. „Naczepa plande-

kowa cieszy się dużym powodzeniem ze 

względu na ekspansję polskich fi rm trans-

portowych na rynkach europejskich, czyli 

w transporcie międzynarodowym. Jed-

nocześnie jest najbardziej uniwersalna” 

– podkreśla Maciej Michalski. Drugi na 

rynku jest Schmitz. W tym roku sprzeda-

no 1337 naczep plandekowych tej marki, 

to o 398 sztuk, czyli o 42% więcej niż przed 

rokiem. „Analizując ostatnie 8 lat należy 

stwierdzić, że średnio rocznie dopuszcza-

nych jest w Polsce do ruchu około 6000 no-

wych naczep plandekowych, jednak biorąc 

pod uwagę tendencję wzrostową, powin-

no się założyć, że realna wielkość rynku 

dla tego typu naczep to około 7000 sztuk. 

W tym roku liczba ta może sięgnąć około 

8000 sztuk. Rekordowym pod względem 

liczby rejestracji nowych plandek  był rok 

2007, w którym zarejestrowano ich prawie 

11 000 sztuk. Wzmożona sprzedaż plandek 

w roku 2013 jest efektem wymiany sprzę-

tu z okresu 2007–2008. Przewidujemy, że 

w roku 2014 zrejestrowanych zostanie 

około 7-8 tys. takich naczep” – dodaje Mi-

rosław Mozol, dyrektor handlowy, EWT 

Truck & Trailer Polska Sp. z o.o.

Na trzeciej pozycji uplasował się Wiel-

ton ze sprzedażą 1009 pojazdów – to o 363 

sztuki więcej niż przed rokiem (+56%), po-

konując w tym roku Kögla, który stracił 6% 

ubiegłorocznej sprzedaży w tym segmencie.

„Z naszej perspektywy czynników sty-

mulujących rozwój rynku plandek na-

leży upatrywać w dwóch niezależnych 

czynnikach. Jednym jest coraz bardziej 

dynamiczny rozwój transportów tzw. ka-

botażowych wykonywanych przez polskie 

fi rmy transportowe w Unii Europejskiej. 

Polska na chwilę obecną jest najwięk-

szym dostawcą międzynarodowych usług 

transportowych w Europie i stopniowo 

nasi przewoźnicy przejmują transporty 

wewnątrzkrajowe. Drugim, niewątpliwie 

będzie załamanie rynku wywrotek, spowo-

dowane zmniejszonym zapotrzebowaniem 

na usługi transportowe w tym segmencie. 

Ciągniki siodłowe, które do tej pory jeź-

dziły z wywrotkami, szukają innego zaję-

cia. Przewoźnicy Ci często kupują naczepy 

używane po jak najniższych kosztach i tym 

samym wtórnie wywołują popyt na nowy 

sprzęt” – zauważa Michał Rzoska.

„Choć fi rmy spedycyjne mocno ucier-

piały podczas kryzysu gospodarczego, 

w ostatnim okresie obserwuje się wzrost ich 

aktywności. Jest to prawdopodobnie spo-

wodowane stabilizacją gospodarczą rynku 

krajowego i zagranicznego. Wzrasta handel 

międzynarodowy. Polskie fi rmy eksportu-

ją, w związku z tym rośnie popyt na usłu-

gi przewozowe i stąd taka sprzedaż naczep 

plandekowych w Polsce. Myślę, że to zapo-

trzebowanie w przyszłym roku zacznie ma-

leć, ale na pewno nie będzie to drastyczny 

spadek” – podkreśla Marcin Wykurz, kie-

rownik działu handlowego w fi rmie Mega.

Przeciwnego zdania jest Krzysztof 

Adamiuk, prezes zarządu Meiller Polska 

Sp. z o.o.: „Rynek plandek będzie się rozwi-

jał, gdyż jest to dalej najbardziej uniwersal-

na jednostka transportowa, cechująca się 

jednocześnie niskimi kosztami i wysoką 

funkcjonalnością”.

„Rynek naczep plandek to w niektó-

rych miesiącach nawet blisko 70%, średnio 

rocznie powyżej 60%. Do takiego wyniku 

głównie przyczynił się spadek mocnych na 

rynku naczep budowlanych oraz wzrost siły 

polskiego transportu międzynarodowego 

– który jednak w głównej mierze opiera się 

na naczepach plandekach. Zakładamy, że 

Ogólna sprzedaż naczep i przyczep w latach 2009–2013* (szt.)
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7 245

12 307

11 971

12 950

Marcin Wykurz, 
kierownik działu handlowe-
go w firmie Mega

„Myślę, że zapotrzebowanie na 
plandeki w przyszłym roku za-
cznie maleć, ale na pewno nie 
będzie to drastyczny spadek”

Mirosław Mozol, 
dyrektor handlowy, 
EWT Truck & Trailer 
Polska Sp. z o.o.

„Wzmożona sprzedaż plan-
dek w roku 2013 jest efektem 
wymiany sprzętu z okresu 
2007–2008” 

Schmitz po raz kolejny nie tylko zdominował rynek naczep i przyczep, ale również prawie wykosił 
konkurencję w segmencie naczep chłodni, gdzie jego udział w tym roku doszedł do 73%.
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WESO YCH  WI T  I  DO  SIEGO  ROKU! 
 

Schwarzmüller Polska Sp. z o.o. 

w roku 2014 udział plandek powinien być 

na podobnym, jak w tym roku, poziomie” 

– dodaje Piotr Ogrodowicz. 

Zastój

W zupełnie innym kierunku podąża ry-

nek pojazdów budowlanych. Z roku na rok 

się kurczy, ustępując miejsca innym pojaz-

dom. W tym roku naczepy samowyładow-

cze to 11% rynku przyczep i naczep, czyli 

1275 sztuk, o 298 mniej niż roku temu 

(spadek o 19%). „Rok 2013 to osiągnięcie 

mocnego dna, czyli gorzej już nie powinno 

być. W przyszłym roku powinna nastą-

pić stabilizacja na niskim poziomie, mam 

nadzieję z lekkimi symptomami odbicia” 

– zapowiada Piotr Ogrodowicz.

„Niewielka liczba zarejestrowanych 

w 2013 r. naczep samowyładowczych jest 

efektem lat poprzednich, gdzie w 2011 

zarejestrowano prawie 3500 wywrotek. 

W roku 2014 liczba ta powinna wzrosnąć 

z około 1500 w roku bieżącym do 2000 

sztuk” – dodaje Mirosław Mozol.

W tych ciężkich czasach na lidera seg-

mentu pojazdów samowyładowczych wy-

sunął się Kempf, powtarzając sukces po-

przedniego roku. W sumie przez dziesięć 

Kogel w tym roku odnotował spadek sprzedaży na poziomie 4%. Co dziwne 
stracił 7% w plandekach, za to udało mu się sprzedać trochę chłodni.

Liderem segmentu plandek jest u nas Krone. Firma idealnie wykorzystała 
wzmożony popyt na tego typu pojazdy, zwiększając ich sprzedaż o 10%.
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„Segment naczep wywrotek jest uza-

leżniony od transportu kruszyw budow-

lanych, a więc inwestycji w tym obszarze. 

Obecna sprzedaż to głównie wymiana sta-

rego ciężkiego taboru na lżejszy i nowszy, 

ten trend będzie trwał w Polsce jeszcze 

minimum 5 lat. Ilości masy w rolnictwie 

i paliwach stałych nie mają szans wzrosnąć 

tak gwałtownie rok do roku jak w budow-

lance” – zaznacza Tomasz Bartoszewicz. 

„Rynek naczep wywrotek wykazuje po-

dobną tendencje jak w 2012 roku, polegającą 

na zwiększeniu udziału naczep określanych 

potocznie jako agro charakteryzujących się 

nadwoziem aluminiowym o dość dużej ku-

baturze, kosztem naczep wywrotek budowla-

nych o kubaturze rzędu 27÷28 m3. Jednocze-

śnie można zaobserwować stabilizację rynku 

z drobną tendencją zwyżkową. Oznacza to, że 

ten rok powinien zamknąć się większą liczbą 

rejestracji o ok. 5÷10%. Myślę, że najgorsze 

w tym segmencie rynku mamy już za sobą 

i w kolejnych latach powinniśmy obserwować 

odbicie rynku, a w szczególności segmentu 

budowlanego” – mówi Krzysztof Adamiuk.

„Tendencje są wzrostowe w związku 

z większym zapotrzebowanie na sprzęt 

o wysokiej jakości, specjalizacji i najmniej-

szej masie własnej” – dodaje Piotr Iwański.

„W 2010 roku wzmożony popyt na na-

czepy samowyładowcze w dużej mierze 

był spowodowany szeregiem inwestycji 

realizowanych wówczas w Polsce. Mam 

na myśli inwestycje towarzyszące organi-

zacji Euro 2012. Wiele wskazuje na to, że 

rok 2014 pod względem sprzedaży naczep 

samowyładowczych będzie podobny do 

2013. Potrzebne są duże inwestycje bu-

dowlane, żeby ten trend się odwrócił. Fir-

my transportowe obsługujące takie pro-

jekty są w tej chwili bardzo ostrożne, jeżeli 

miesięcy tego roku sprzedał 215 wywrotek, 

o 6 więcej niż rok temu. Minimalnie prześci-

gając Wielton (193 szt. – o 27 szt. mniej niż 

przed rokiem) i Bodex (170 szt. – o 72 szt.

mniej niż przed rokiem). Zmian na tym 

rynku można upatrywać w zapowiadanych 

na przyszły rok inwestycjach związanych 

z kolejną szansą na dotacje unijne. „Na 

pewno pozytywnie na ten segment powin-

ny wpłynąć inwestycje infrastrukturalne, 

aczkolwiek wiemy, z jakimi paradoksalnie 

problemami mamy do czynienia – buduje 

się coraz więcej dróg, a rozwój branży nie 

podąża w kierunku wzrostowym” – mówi 

Maciej Michalski. 

Cały czas ratunkiem jest segment rolniczy, 

wykorzystujący naczepy wywrotki do trans-

portu płodów rolnych. Pewną nadzieję upa-

truje się również w sektorze komunalnym.

Piotr Iwański, 
dyrektor handlowy, czło-
nek zarządu Schwarzmüller 
Polska Sp. z o.o.

„Sprzedajemy coraz więcej 
nowoczesnych, lekkich kon-
strukcji w całej Europie, rów-
nież w naszym kraju” 

chodzi o inwestycję w nowe pojazdy. Dla 

wielu z nich brakowało zleceń po zakoń-

czeniu Euro” – dodaje Marcin Wykurz.

„Rynek wywrotek został w ubiegłych 

latach przesycony podobnie jak w latach 

2006–2008 rynek cystern bitumicznych. 

Szacujemy, że po kilku latach zastoju 

w naczepach bitumicznych w przyszłym 

roku ten segment się ożywi z uwagi na za-

powiadane inwestycje drogowe. Niestety, 

uważamy jednak, że mimo zapowiadanego 

wzrostu ilości pracy, rynek wywrotek jest 

mocno przesycony i będzie musiał jeszcze 

poczekać na powrót do poziomu sprzeda-

ży sprzed lat” – zapowiada Michał Rzoska. 

„W ciężkich pojazdach budowlanych 

jest dramatyczny spadek rzędu 60% 

w stosunku do roku ubiegłego. Oczekuje-

my jednak od drugiej połowy przyszłego 

roku znaczącej poprawy tego segmentu 

rynku” – dodaje Krzysztof Adamiuk.

W statystykach naczep samowyła-

dowczych ukryte są ruchome podłogi, 

ciągle mało popularne na naszym ryn-

ku. Zmiany w tzw. ustawie „śmieciowej” 

dawały pewną nadzieję na większe zain-

teresowanie tymi pojazdami, ale na ra-

zie trudno jest myśleć o rozwiązaniach 

systemowych, gdy sama ustawa wzbudza 

wiele wątpliwości, a gminy mają problem 

z wdrożeniem jej w życie.

„Według naszych szacunków naczepy 

z ruchomą podłogą to bardzo mała cześć 

rynku, dość wolno rosnąca. Ogólnie rocz-

na sprzedaż szacowana jest na 150-200 szt. 

z przyrostem maksymalnie 10-15%. Pojaz-

dy są uniwersalne, ale znacznie droższe od 

plandekowych. Niewielu przewoźników 

może sobie pozwolić na zakup nowej na-

czepy MF, więc większość kupuje pojazdy 

używane” – zauważa Tomasz Bartoszewicz.

Rynek naczep budowlanych przeżywa w tym roku kolejne spadki. 
Być może już ostatnie, choć zdania na ten temat są podzielone.

Wielton przez lata był liderem naczep wywrotek na swoim rodzimym rynku. 
W zeszłym roku spadł na trzecią pozycję, ale w tym odrabia straty. 
Firma zapowiada, że w 2014 znów będzie dominować w tym segmencie. 

Krzysztof Adamiuk, 
prezes zarządu Meiller 
Polska Sp. z o.o 

„Myślę, że w segmencie naczep 
samowyładowczych najgorsze 
mamy już za sobą i w kolejnych 
latach powinniśmy obserwować 
odbicie rynku, a w szczególno-
ści segmentu budowlanego”
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„Większość produkowanych przez nas 

naczep i przyczep z ruchomą podłogą znaj-

duje swoich odbiorców poza granicami 

kraju. Mam nadzieję, że w niedługim czasie 

nasza sprzedaż tego typu produktów wzro-

śnie również na rynku krajowym. Pojazdy 

z ruchomą podłogą mają bardzo szerokie 

zastosowanie. Przede wszystkim można 

nimi przewozić materiały sypkie, lekkie 

objętościowo, jak np. śmieci czy zrębka 

drzewna, ale również palety. Myślę, że fi r-

my z sektora drzewnego i komunalnego 

będą coraz chętniej korzystać z tego typu 

pojazdów. Standardowy zestaw kontene-

rowy może przewieźć około 20 ton śmieci, 

a ciągnik siodłowy w zestawie z naczepą z ru-

chomą podłogą przynajmniej 25 ton. Łatwo 

można przekalkulować, jakie oszczędności 

może przynieść inwestycja w taki pojazd” 

– podkreśla Marcin Wykurz.

Monopol

Rośnie też udział naczep chłodni 

w rynku naczep i przyczep. W tym roku to 

ponad 17%, czyli 1950 pojazdów, o 266 szt. 

więcej niż przed rokiem. Liderem oczywi-

ście jest Schmitz Cargobull, którego trudno 

jest innym producentom na naszym rynku 

doścignąć. Marka przez lata wpracowa-

ła sobie u nas tak dobrą opinię, że wie-

lu przewoźników nie chce nawet słyszeć 

o zmianie dostawcy chłodni. Do Schmit-

za obecnie należy 73% rynku chłodni. Do 

końca października fi rma sprzedała 1439 

naczep chłodni, o 149 więcej niż przed 

rokiem, uzyskując ponad 11% wzrost. 

Lepiej poszła sprzedaż w tym segmen-

cie również Krone. Nabywców znalazło 

374 szt., czyli o 48 szt. więcej niż przed ro-

kiem (+14%). 

„Co roku Krone odnotowuje w Polsce 

wzrost sprzedaży w tym segmencie. Ry-

nek chłodni jest zdominowany przez na-

szego głównego konkurenta, ale sądzę, że 

kwestią czasu jest pozyskanie przez nas 

zaufania coraz większej liczby klientów” 

– zapewnia Maciej Michalski.

Maciej Michalski, 
członek zarządu 
Pozkrone S.A.

„Rynek chłodni jest zdomino-
wany przez naszego główne-
go konkurenta, ale sądzę, że 
kwestią czasu jest pozyska-
nie przez nas zaufania coraz 
większej liczby klientów”

Kässbohrer w tym roku wprowadził na rynek jubileuszowy egzemplarz naczepy kurtynowej, 
która powstała z okazji 120-lecia marki. Przy okazji zastosowano w niej liczne modyfikacje, 
które poprawiają bezpieczeństwo przewożonych ładunków i komfort pracy kierowcy.

www.truck-van.pl
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Również Kögel zwiększył sprzedaż 

z 3 szt. w 2012 r. do 39 w tym roku, po-

dobnie zresztą jak Wielton – z 3 doszedł 

do 31 i Lamberet, który ze sprzedażą 

41 szt. naczep chłodni wysunął się na trze-

cią pozycję na rynku (13 szt. – w I-X 2012).

Rynek chłodni rządzi się własnymi pra-

wami. To przewóz wrażliwych na tempe-

raturę produktów, które muszą dotrzeć do 

odbiorcy w nienaruszonym stanie. Znane 

z mocnej konstrukcji i dobrej izolacji na-

czepy Schmitza jeszcze przez długie lata 

będą dominować na naszym rynku. Bran-

ża chłodnicza nie lubi eksperymentów 

i woli polegać na sprawdzonym partnerze. 

Pod względem wolumenów, to w mia-

rę stabilny rynek. Wprawdzie w zeszłym 

roku odnotował 10-procentowy spadek, 

w tym roku, jak na razie zachowuje ten-

dencje wzrostowe (+15%). Chłodnie 

obsługują przewóz artykułów spożyw-

czych, a na te, bez względu na koniunk-

turę, zawsze jest popyt. Może zmienić się 

struktura przewożonych towarów z dóbr 

luksusowych na bardziej przyziemne, za-

spakajające podstawowe potrzeby, ale nie 

znikną zupełnie.

Będzie lepiej?

Początek tego roku był dość słaby, koń-

cówka bardzo przyspieszyła, w efekcie 

rynek naczep i przyczep powoli pnie się 

w górę. Małe kroki są prostsze i zapew-

niają lepszą stabilność. Dojrzewająca 

gospodarka powinna zapewnić większą 

pewność jutra. Ofi cjalne odwołanie kry-

zysu przez rząd na początku października 

znalazło swoje potwierdzenie na rynku 

naczep i przyczep. Prognozy są raczej 

optymistyczne, życzenia na przyszłość 

dość realistyczne.

„Oby się nigdy nie powtórzył spadek 

sprzedaży ponad 80%, który miał miejsce 

w 2009! Patrząc z punktu widzenia rozwo-

ju gospodarczego kraju rynek transporto-

wy również powinien się stopniowo roz-

wijać. Stabilizacja cieszy w tak trudnych 

czasach, o których tyle się mówi. W 2014 r. 

życzyłbym sobie umiarkowanego wzrostu” 

– mówi Maciej Michalski.

„Jaki będzie rok 2014, to się okaże. 

Tego oczywiście nikt nie wie, ale uważam, 

i pewnie nie jestem odosobniony, że bę-

dzie, może niedużo, ale jednak lepszy od 

tego. Bardzo optymistycznie wróży to, że 

nasze polskie fi rmy osiągają coraz lepsze 

rezultaty – zarówno w Polsce, jak i poza 

jej granicami – tu dobrym przykładem 

jest właśnie Wielton. Jedyne czego sobie 

mogę życzyć na rok 2014 to, by Polska się 

rozwijała w jak najszybszym tempie. A to 

w sumie w dużej części zależy od nas. Od 

naszych decyzji! – dodaje Piotr Ogrodowicz.

„Taki rynek jest satysfakcjonujący. 

Oczywiście, że życzymy sobie stabilizacji, 

stałego poziomu sprzedaży z utrzyma-

niem tendencji wzrostowej, tak jak jest 

obecnie. Sprzedaż na rynku krajowym 

utrzymuje stały poziom, a eksport naszych 

produktów wzrasta. W związku z naszy-

mi inwestycjami planujemy 10% wzrost 

sprzedaży w 2014 roku. Wiele wskazuje na 

to, że obecna tendencja się utrzyma i nasz 

przyszłoroczny plan uda się zrealizować” 

– przyznaje Marcin Wykurz.

„W mojej ocenie rok 2014 będzie po-

dobny do 2013 jednak z małą tendencją 

wzrostu w związku z coraz większymi 

wymaganiami w ograniczaniu CO2 oraz 

ochrony środowiska (czyli konieczność 

wymiany na naczepy lekkie, specjalistycz-

ne i przyjazne środowisku, jakimi są pro-

dukty fi rmy Schwarzmüller)” – zaznacza 

Piotr Iwański. 

„Szacujemy, że nadchodzący rok nie 

powinien być najgorszy przynajmniej 

w interesujących nas segmentach – pozo-

staje nam życzyć sobie, żeby był spokoj-

niejszy” – dodaje Michał Rzoska.

„Każdy producent życzyłby sobie jesz-

cze większej pojemności rynku, a co 

za tym idzie również większej własnej 

sprzedaży. Trzeba jednak stwierdzić, że 

zapotrzebowanie na naczepy ciężarowe 

w Polsce w ostatnich 3 latach było na na-

prawdę przyzwoitym poziomie. Jeżeli rok 

2014 będzie podobny do obecnego, to bę-

dzie można go nazwać dobrym. Prognoza 

na 2014: plandeki 7-8 tys., chłodnie 2 tys. 

i wywrotki również ok. 2 tys.” – prognozu-

je Mirosław Mozol.

Mniej optymistyczną prognozę zapo-

wiada Tomasz Bartoszewicz: „Ja na sta-

bilizację bym nie liczył. Nadal pojazdów 

i fi rm transportowych jest znacznie więcej 

niż podaży masy ładunków. Walka kon-

kurencyjna między transportowcami trwa 

w każdym sektorze i pomimo wzrostu 

liczby zleceń wszędzie słyszymy narzeka-

nia na niskie stawki i mocno psującą ry-

nek konkurencję. Takie są realia. W 2014 

roku będzie walka i po fali wzrostu napę-

dzonej Euro 6, może nadejść schłodzenie, 

ale raczej w II połowie 2014 r. Niestety 

nie jesteśmy w stanie przewidzieć innych 

czynników wpływających na krwiobieg 

branżowy, więc równie dobrze lepsze na-

stroje w Europie i wzrost budżetu na inwe-

stycje budowlane może pozytywnie wpły-

nąć na cały rok 2014”.

Można napisać wiele scenariuszy na 

przyszły rok. Jednym z nich może być po 

prostu cykl koniunkturalny. Wychodzimy 

z kryzysu, czyli przyszły rok powinien być 

wzrostowy, miejmy nadzieję, umiarkowa-

nie. Nowe fundusze z programów unijnych 

powinny dodatkowo wesprzeć branżę bu-

dowlaną, choć tutaj należy brać poprawkę 

na dość duże nasycenie rynku pojazdów 

w latach 2010-2011. Dodatkowo, jeże-

li będziemy nadal obsługiwać Europę, 

sprzęt będzie sukcesywnie wymieniany. To 

wszystko daje nadzieję, że załamania ryn-

ku takiego jak sprzed 5 lat nie musimy się 

obawiać. ▐

Katarzyna Dziewicka 
Fot. M. Kij, Koegel, Meiller, Wielton

Rejestracja nowych przyczep 
i naczep w rozbiciu 

na poszczególne marki
w Polsce w latach 2012–2013* (szt.)
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Piotr Ogrodowicz, 
dyrektor handlowy 
w firmie Wielton S.A.

„Bardzo optymistycznie wróży 
to, że nasze polskie firmy osią-
gają coraz lepsze rezultaty 
– zarówno w Polsce, jak i poza 
jej granicami”

Tomasz Bartoszewicz, 
PTM – Professional 
Trailers & Management

„W 2014 roku będzie walka 
i po fali wzrostu napędzonej 
Euro 6, może nadejść schło-
dzenie”
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Składa się on z elementów 

i funkcji, które mogą 

być stosowane oddziel-

nie lub w różnej kombinacji. 

Producenci pojazdów i ope-

ratorzy fl ot mogą wybrać te 

funkcje, które najbardziej 

odpowiadają ich potrzebom. 

Sercem programu jest sposób 

wykorzystania hamulców. 

Wraz z rozwojem techno-

logicznym naczep w ciągu 

ostatniej dekady, układ ha-

mulcowy ewoluował, by przy-

brać postać minikomputera 

odpowiedzialnego za działa-

nie hamulców. Najbardziej za-

awansowaną wersją jest elek-

troniczny układ hamulcowy 

(EBS). Wabco sprzedało po-

nad milion systemów Trailer 

EBS od czasu jego wprowa-

dzenia w 1998 r. Wabco ABS 

wykrywa zablokowanie kół 

naczepy podczas gwałtowne-

go hamowania i odbloko-

wuje je przy maksymalizacji 

skuteczności siły hamowania 

w celu zmniejszenia pręd-

kości. ABS znacznie skraca 

drogę hamowania podczas 

zatrzymania awaryjnego i po-

zwala kierowcy utrzymać 

kontrolę nad pojazdem pod-

czas manewrów.

System stabilizacji toru jaz-

dy (RSS) w elektronicznym 

układzie hamulcowym (EBS) 

skutecznie zapobiega dacho-

waniu pojazdu. Ocenia dane 

pojazdu, takie jak prędkość 

i obciążenie koła i za pomocą 

wbudowanego czujnika anali-

zuje przyspieszenie poprzecz-

ne. Na tej podstawie elektro-

niczna jednostka sterująca 

pojazdu wykrywa szanse wy-

wrócenia pojazdu i automa-

tycznie uruchamia hamulce.

Najnowsza generacja pakie-

tu Intelligent Trailer zawiera 

40 zaprogramowanych funk-

cji, z możliwością dodania 

dodatkowych. Każdy typ na-

czepy może być wyposażony 

w takie, które zdecydowanie 

przyczyniają się do poprawy 

wydajności i bezpieczeństwa 

przewozu. Poprawia to kom-

fort kierowcy, optymalizu-

je załadunek, obniża koszty 

obsługi, ogranicza ryzyko 

unieruchomienia z powodu 

awarii i zmniejsza wpływ na 

środowisko. Program Intel-

ligent Trailer oferuje rów-

nież najnowsze rozwiązania 

w branży w zakresie budowy 

naczep: Optilevel – nowej ge-

neracji zawieszenie pneuma-

tyczne, SideWings OptiFlow 

– aerodynamiczne osłony do 

przyczep redukujące opór po-

wietrza, TrailerGUARD – roz-

wiązanie telematyczne oraz 

Immobilizer – zwiększający 

ochronę przed kradzieżą. ▐

Fot. Wabco

Wabco oferuje 
innowacyjny pakiet 
produktów pod 
nazwą Intelligent 
Trailer, który ma 
na celu poprawić 
bezpieczeństwo 
i wydajność naczep. 

naczepa
Inteligentnantna
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12/2013

NACZEPYNACZEPYBezpieczeństwoBezpieczeństwo



Wychodząc z tego założenia, fi rma 

Krone stworzyła pojazdy, które 

są specjalnie przystosowane do 

pracy w transporcie budowlanym. W po-

łączeniu z systemami mocowania ładunku 

zapewniają dobrą ochronę przewożonym 

materiałom. Ograniczają straty i zwiększa-

ją bezpieczeństwo jazdy oraz rozładunku. 

Rozmaitości

Plac budowy to miszmasz maszyn, na-

rzędzi i materiałów. Optymalizacja kosz-

tów w transporcie skłania niekiedy do 

przewożenia za jednym razem nader róż-

norodnych towarów: od worków z cemen-

tem, przez rury, aż do mat stalowych czy 

gotowych ścian i stropów. Krone ma spo-

sób na wszystko i dowiodło tego z pomocą 

swoich klientów: fi rmy Röckelein, dostar-

czającej betonowe prefabrykaty oraz jed-

nej z hurtowni budowlanych, należących 

do wielobranżowej fi rmy BayWa. 

„Rozczulanie się” nad warunkami prze-

wozu materiałów budowlanych oszczędza 

problemów odbiorcy, a sprzedawca nie 

musi borykać się z kosztownymi rekla-

macjami. Ważna jest świadomość konse-

kwencji, które wynikają z masy, struktury 

oraz kształtu przewożonego ładunku. Rury 

się turlają, maty przesuwają, a zbyt moc-

no ściśnięty pasem styropian – odkształ-

ca. Niby to oczywiste, ale przekonanie, że 

„jakoś to będzie” jest nieobce nie tylko 

polskim przewoźnikom. Krone proponuje 

pojazdy, które ułatwiają zachowanie zdro-

wego rozsądku. 

Kłonicą i wciągarką

Do przewozu elementów stalowych 

przeznaczona jest naczepa Profi  Liner 

Multi Steel BW. Jej szczególną cechą jest 

podłoga z otworami do wstawiania kłonic. 

Rozmieszczenie kłonic można dopaso-

wać do ładunku w taki sposób, aby przy-

trzymywały go po bokach oraz z przodu 

i z tyłu. Dzięki tak starannemu zabezpie-

czeniu maty stalowe nie „rozjadą się” pod-

czas transportu. Dodatkową pomocą służą 

liny stalowe oraz pasy. Aby było jeszcze 

skuteczniej i wygodniej na bokach, pod 

podłogą jest po sześć wciągarek, które po 

zahaczeniu lin o wierzchnią warstwę mat 

przytrzymują je. Nie można tylko przesa-

dzić z siłą naciągu, aby mat nie zniekształ-

cić. Pasy mocuje się do zewnętrznej ramy 

Multi Lock, w której są gęsto rozmieszczo-

ne otwory do ich zaczepienia. Na życzenie 

niektóre z otworów mogą być wzmocnio-

ne przyspawanymi, stalowymi płytkami 

w kształcie trapezu. Tak przygotowany 

otwór wytrzymuje 4 t. Rama pozwala dość 

Nie bez kozery
Czy materiały budowlane trudno zniszczyć? Wcale nie. 
Potrzebują tyle uwagi, co inne ładunki. 

Przyczepa Load Carrier wyposażona 
w biegnącą środkiem podłogi szynę systemu 

Multi Rail. Użyteczna, gdy pojazd pokonuje 
część trasy z niepełnym ładunkiem. 

Przykręcany uchwyt Multi Lash 
z zamocowanym do niego pasem. 
Tuż obok otwór wzmocniony 
płytką w kształcie trapezu, który 
wytrzymuje 4 t. 

Wciągarki w naczepie Multi Steel dociskają maty 
do podłogi, a kłonice przytrzymują je z przodu, 
z tyłu i po bokach. Konice montuje się w odpowiednio 
rozmieszczonych, kwadratowych gniazdach. Do otworów 
na krawędzi podłogi można zaczepić pasy.
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dowolnie rozmieścić pasy i właściwie za-

bezpieczyć różne ładunki, również kręgi 

zwiniętego drutu zbrojeniowego. Ponadto 

do standardu należy sześć par uchwytów 

Multi Lash, które można przykręcić w do-

wolnym miejscu na zewnętrznej ramie. 

Naczepa wyposażona jest w przednią 

ścianę o wysokości 2540 mm oraz 500-mi-

limetrowe burty. Zewnętrzne gniazda 

kłonic pozwalają powiększyć szerokość 

powierzchni ładunkowej nawet do nie-

co ponad 3,2 m. Pojazd ma odpowiednie 

oznaczenie, które można rozłożyć, trans-

portując tak szeroki ładunek. Pojemniki 

pod podłogą przechowają nieużywane 

kłonice. Masa własna naczepy wynosi 6,8 t

przy ładowności dochodzącej maksymal-

nie do 25 t. 

Przyjmę każdy ładunek

Naczepa skrzyniowa Profi  Liner BS 

ma wszechstronny charakter. Wysokość 

przedniej ściany może wynosić 1000, 

1200, 1600 lub 2000 mm, a burt 500, 750 

lub 1000 mm. Z tyłu zamiast standar-

dowej klapy odchylanej w dół mogą być 

dwuskrzydłowe drzwiczki, otwierane na 

bok. Możliwe jest zamontowanie belki ze 

światłami, która jest składana po bokach. 

Pozwala to przewozić na tylnej ścianie po-

jazdu wózki widłowe. Ich koła chowają się 

pod spód naczepy. Wysoki współczynnik 

tarcia zapewnia podłoga z chropowatego 

poliuretanu, dostępna na życzenie. Ostat-

nia oś naczepy może być skrętna. 

Równie uniwersalne są przyczepy typu 

Load Carrier. Oferowane są jako kurty-

nowe i skrzyniowe w odmianach cen-

tralnoosiowej lub z obrotnicą i dwiema 

lub trzema osiami. Przy czym przyczepy 

dwuosiowe mają długość od 6,5 do 8,2 m, 

a trzyosiowe od 8,2 do 9,25 m. Długość 

modeli centralnoosiowych zawiera się 

w przedziale od 7,3 do 9,25 m. 

Kłonice, przytrzymujące burty w pojaz-

dach skrzyniowych mogą być składane, co 

ułatwia załadunek. Unikalnym rozwiąza-

niem są uchwyty Multi Rail. Każdy z nich 

można mocować w dwóch punktach na 

krawędzi przyczepy lub w szynie biegną-

cej wzdłuż pojazdu przez środek podłogi. 

Taki system mocowania ładunku jest bez-

pieczny i wygodny, gdy przyczepa jest roz-

ładowywana stopniowo i musi pokonywać 

część trasy z niepełną skrzynią. 

Przytrzymać, nie popsuć

Przyczepy i naczepy Krone doskonale 

współpracują z wszelkimi akcesoriami słu-

żącymi do mocowania ładunku. Rzecz tyl-

ko w pomysłowości i staranności kierow-

cy. Podczas wizyty w zakładzie Röckelein 

w Ebing i składzie budowlanym BayWa 

w Bambergu można było podpatrzeć 

wzorcowe sposoby zabezpieczania prze-

wożonego towaru. 

Nawet jeśli rury mieszczą się na sze-

rokość ładowni, lepiej jest przewozić je 

wzdłuż niej. Wówczas jest mniejsze ryzy-

ko, że w razie hamowania przemieszczą 

się. Sprytnym sposobem unieruchomienia 

rur jest krzyżowe przeciągnięcie pasów 

przez ich środki. Niezbędną pomocą jest 

mocowana do krawędzi naczepy rama, 

która przytrzymuje je z przodu. Same rury 

nie leżą na gołej podłodze, lecz na odpo-

wiednio wyprofi lowanych, drewnianych 

belkach. 

Na belkach powinny podróżować rów-

nież tzw. stropy fi ligranowe, które osta-

teczny kształt przyjmują już na placu 

budowy, gdzie uzupełnia się wierzchnią 

warstwę betonu, zalewając nią wystające 

zbrojenie. Płyty te mają sporo zalet. Przede 

wszystkim ułatwiają budowę. Ponadto jed-

norazowo można ich przewieźć więcej, niż 

gdyby były w gotowej, z grubsza dwa razy 

cięższej postaci. Belki podpierające płyty 

na naczepie zwiększają nacisk punktowy, 

a co za tym idzie tarcie oraz ułatwiają za-

ładunek i rozładunek. Od góry płyty są 

przytrzymywane przez pasy, które biegną 

po węższych belkach z odpowiednim za-

głębieniem. W miejscu gdzie pas styka się 

bezpośrednio z płytą, są szerokie nakładki 

z tworzywa. 

Tego typu nakładki czy kątowniki są 

szczególnie użyteczne podczas transportu 

delikatnych materiałów, wspomnianych 

płyt styropianowych czy nawet pustaków 

spakowanych na paletach. Nacisk moc-

no zapiętego pasa może zgnieść i pokru-

szyć materiał. Jest to równoznaczne z jego 

zniszczeniem i osłabia mocowanie ładun-

ku. Podkładka rozkłada siłę nacisku na 

większej powierzchni i zwiększa bezpie-

czeństwo towaru. 

Budownictwo to praca „silnie brudzą-

ca”, ale nie należy jej mylić z działalnością 

niechlujną. Transport materiałów powi-

nien odbywać się z najwyższą staranno-

ścią, aby nie było strat ani w materiale, ani 

w ludziach. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Stropy filigranowe bezpieczniej i wygodniej jest 
przewozić na drewnianych belkach. Pas w żadnym 
miejscu nie styka się bezpośrednio z ładunkiem. 
U góry w kontakcie pośredniczy belka z wy-
żłobieniem, na bokach plastikowe nakładki. 

Rury położone wzdłuż pojazdu są bezpiecz-
niejsze w transporcie. Spoczywają na odpo-
wiednio ukształtowanych belkach z drewna. 
Z przodu trzyma je rama mocowana do kra-
wędzi podłogi. Przez środek biegną pasy. 

Zestaw z naczepą Profi Liner BS demonstruje jed-
norazowy i bezpieczny przewóz różnego typu 
ładunków. W budownictwie to często konieczność. 

Naczepa Profi Liner Multi Steel BW 
jest przystosowana do transportu 
elementów ze stali, w tym mat. 

Przyczepy serii Load Carrier są 
uniwersalne, a cały zestaw jest bardziej 
zwrotny niż ciągnik z naczepą. 

www.truck-van.pl
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P rzy zbliżonym poziomie technicznym 

i porównywalnych kosztach eksplo-

atacji współczesnych samochodów 

ciężarowych, warto się czymś wyróżniać, 

a zapoznając się z nową gamą budowlaną 

Renault Trucks widać powiew świeżości 

w samym wyglądzie pojazdów, organiza-

cji wnętrza czy w końcu warunkach pracy. 

To ważne argumenty w walce o klientów, 

których z miesiąca na miesiąc będzie przy-

bywać, bo coraz częściej słychać o trwałym 

wzroście gospodarczym i szeroko zakrojo-

nych inwestycjach budowlanych.

Dopasowane do potrzeb

Nowa gama budowlana Renault Trucks 

obejmuje dwa typoszeregi: C i K. Wyso-

kie osiągi pojazdów serii C pod względem 

ładowności, ekonomiki paliwowej, kom-

fortu jazdy i niezawodności odpowiadają 

potrzebom fi rm zajmujących się transpor-

tem materiałów budowlanych czy betonu. 

Z kolei duża moc silnika, siła napędowa 

i prześwit oferowane przez serię K mają 

kluczowe znaczenie w ciężkich robotach 

ziemnych i wyburzeniowych, transporcie 

maszyn budowlanych czy w końcu robo-

tach drogowych. Oba pojazdy zaprojek-

towano w ścisłej współpracy z klientami 

z całego świata, obejmującej wszystkie 

fazy czasochłonnego procesu: od two-

rzenia założeń konstrukcyjnych po testy 

eksploatacyjne w szczególnie trudnych 

warunkach. Seria K była wykorzystywana 

m.in. do transportu dłużyc w Kamerunie, 

przewożenia ładunków ponadnormatyw-

nych (120 t) w Omanie i obsługi kopalni 

w Turcji. Wszystkie pojazdy przeszły rów-

nież badania stanowiskowe, podczas któ-

rych sprawdzano m.in. ich odporność na 

korozję w próbach brodzenia w głębokiej 

wodzie i spryskiwania zasolonym błotem.

Najbardziej widoczne zmiany w nowej 

serii pojazdów budowlanych Renault Trucks 

dotyczą kabin. Mają one przednią szybę na-

chyloną pod kątem 12°, co przede wszystkim 

wpływa na obniżenie o 12% współczynnika 

oporu powietrza. W gamie C są dostępne 

cztery typy kabin: Day Cab (krótka – 1799 

mm, dach standardowy – 1605 mm, bez le-

żanki), Night & Day Cab (długa – 2309 mm, 

Własną Własną drogądrogą
Renault Trucks znakomicie wykorzystało okres przestoju na rynku budowlanym. 
Nowe pojazdy przeznaczone dla tego sektora są nie tylko trwałe, wydajne i ekonomiczne, 
ale również bardzo nowoczesne i nie pozbawione charakteru. 

dach standardowy, z leżanką), Sleeper Cab 

(długa, dach wysoki – 2136 mm, z leżanką) 

i Global Cab (średnia – 2000 mm, dach niski 

– 1524 mm, z leżanką). Zależnie od mode-

lu, całkowita szerokość wynosi 2300, 2423 

lub 2464 mm. Jeśli chodzi o typoszereg K, 

do wyboru są kabiny Day Cab (krótka ze 

standardowym dachem) i Night & Day (dłu-

ga, dach standardowy, z leżanką). Day Cab 

ma całkowitą szerokość 2423 mm, a Night 

& Day Cab – 2464 mm.

Silna argumentacja

Komfort oferowany przez pojazdy bu-

dowlane Renault Trucks jest identyczny, 

jak w samochodach długodystansowych. 

Zastosowane kabiny są bardzo przestron-

ne, wygodne i mają mnóstwo schow-

ków, sprzyjających utrzymaniu porządku. 

Wysokość tunelu silnika zmniejszono 

o 200 mm, co ułatwiła poruszanie się we 

wnętrzu kabiny. Boczne szyby ze szkła 

warstwowego mogą mieć teraz grubość 

5 mm, zapewniając lepszą izolację ter-

miczną i akustyczną.
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Wszystkie niezbędne elementy sterujące 

znajdują się na otaczającej kierowcę tablicy 

rozdzielczej, która obejmuje m.in. 7-calo-

wy wyświetlacz nawigacji o dużej rozdziel-

czości, przełącznik elektrycznego, automa-

tycznego hamulca postojowego czy pokrętło 

blokad mechanizmów różnicowych. Prak-

tycznym rozwiązaniem jest możliwość indy-

widualnej konfi guracji niektórych przyrzą-

dów, dzięki czemu można dostosować je do 

własnych preferencji. Zarówno w serii C, jak 

i K na tablicy rozdzielczej umieszczono przy-

cisk 24/7. Pozwala on kierowcy na natych-

miastowe połączenie się z centrum pomocy 

Renault Trucks Assistance, które następnie 

pobiera parametry robocze pojazdu i usta-

la jego aktualną pozycję. Wielofunkcyjna, 

ustawiana w trzech płaszczyznach kierow-

nica, razem z fotelem o regulacji wzdłużnej 

200 mm pozwalają na zajęcie wygodnej 

pozycji, bez względu na posturę. Fotele 

mogą być podgrzewane i wentylowane, 

mają też regulację podparcia bocznego 

i lędźwiowego.

Pojazdy C i K opracowano z myślą 

o najtrudniejszych warunkach eksploatacji, 

dlatego wrażliwe podzespoły są skutecznie 

chronione przed uszkodzeniami. Dla przy-

kładu seria K jest wyposażona w 3-częścio-

wy, wykonany w całości ze stali zderzak, 

przedni uchwyt holowniczy o wytrzyma-

łości 25 t, siatkowe osłony chroniące poli-

węglanowe klosze refl ektorów głównych, 

a także stalowe zabezpieczenie przedniej czę-

ści podwozia. W gamie C ze stali wykonano 

Dolna szyba w drzwiach ułatwia 
obserwację otoczenia pojazdu 
i manewrowanie, co ma szczególne 
znaczenie np. przy dystrybucji 
materiałów budowlanych czy 
w zastosowaniach komunalnych.

Podwozia serii C i K mogą być fabrycz-
nie przygotowane do montażu betono-
mieszarki, wywrotki lub pompy do be-
tonu. Dostępne są również elektryczne 
i mechaniczne modyfikacje, przysto-
sowujące pojazd do instalacji żurawia. 

Renault Trucks oferuje duży wybór zawieszeń przednich, o nośności od 
7,5 do 9 t w przypadku serii C i od 8 do 9 t w przypadku serii K. Pojazdy 
serii C są wyposażone w tylne zawieszenie mechaniczne z resorami 
parabolicznymi o nośności 13÷26 t, ale jest również dostępne nowe 
tylne zawieszenie pneumatyczne o nośności 13÷21 t. W serii K z tyłu są 
stosowane resory paraboliczne lub półeliptyczne o nośności 13÷32 t.
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narożne elementy zderzaka, a wytrzymałą, 

terenową kabinę o szerokości 2,5 m zapew-

niającą większy prześwit można zaopatrzyć 

w zderzak, jaki mają pojazdy serii K.

Wysokie osiągi

Oferta silników dostępnych w gamie C 

i K rozpoczyna się od jednostek DTI 8, 

które spełniają normę Euro 6 dzięki za-

stosowaniu układu recyrkulacji spalin 

EGR. Reszta NOx jest usuwana w procesie 

redukcji katalitycznej SCR. Wielofazo-

wy wtrysk paliwa common rail (do 5 faz 

w jednym cyklu pracy) o maksymalnym 

ciśnieniu 2000 bar zapewnia niskie zu-

życie paliwa, cichobieżność oraz zado-

walające osiągi. Jednostka ta występuje 

w trzech wersjach: 250 KM/950 Nm, 

280 KM/1050 Nm i 320 KM/1200 Nm. 

Większe silniki Euro 6, tj. DTI 11 oraz 

DTI 13 opracowano na bazie jedno-

stek Euro 5, optymalizując zastosowaną 

w nich technologię oczyszczania spalin 

SCR i wzbogacając je o fi ltr cząstek sta-

łych. W DTI 11 wtrysk paliwa odbywa 

się za pomocą układu common rail, któ-

ry pozwala na optymalne kształtowanie 

przebiegu procesu spalania, natomiast 

w DTI 13, podobnie jak dotychczas, wyko-

rzystano elektronicznie sterowane pom-

powtryskiwacze. Chętni do nabycia po-

jazdu z silnikiem DTI 11 mają do wyboru 

następujące odmiany: 380 KM/1800 Nm,

430 KM/2050 Nm i 460 KM/2200 Nm. 

Jeśli są wymagane jeszcze wyższe osią-

gi, najlepszym rozwiązaniem będzie 

silnik DTI 13 oferowany w wersjach: 

440 KM/2200 Nm, 480 KM/2400 Nm 

i 520 KM/2550 Nm.

Standardowe wyposażenie pojazdów 

serii C i K stanowi 12-biegowa zautoma-

tyzowana skrzynia biegów Optidriver, 

z trybem jazdy Off -Road. Jej zakres za-

stosowań obejmuje samochody serii C 

o dmc zestawu do 100 t i serii K o dmc ze-

stawu 120 t. Także pojazdy z napędem na 

wszystkie koła (4×4 i 6×6) są standardowo 

wyposażane w skrzynię biegów Optidriver. 

W opcji, w obydwu typoszeregach, będzie 

dostępna 14-stopniowa skrzynia ręcz-

na B14, opracowana przez Grupę Volvo. 

Zautomatyzowana przekładnia Optidriver 

będzie również oferowana w pojazdach C 

z kabiną o szerokości 2,3 m, w opcji znaj-

dzie się 9-stopniowa skrzynia ręczna ZF 

lub 6-stopniowa w pełni automatyczna 

Allison. Atrakcyjność nowej gamy zwięk-

sza szeroka oferta dostępnych hamulców 

dodatkowych, które poprawiają bezpie-

czeństwo jazdy i pozwalają na skuteczne 

ograniczenie zużycia układów zasadni-

czych, a tym samym zmniejszenie całko-

witych kosztów eksploatacji.

W drogę

Nowe pojazdy budowlane Renault 

Trucks od razu wywołują bardzo pozytyw-

ne wrażenie. Kabiny mają oryginalny 

kształt, wyraźne przetłoczenia, solidne 

zderzaki i odpowiednio wyeksponowane 

elementy świadczące o ich funkcjonalności 

(zaczep holowniczy, stopnie wejściowe). 

Wnętrze w niczym nie ustępuje samocho-

dom długodystansowym. Jest przemyślane, 

estetyczne i wykonane bardzo starannie, 

w dodatku przy zastosowaniu materiałów 

nie budzących zastrzeżeń. Dla ułatwienia 

obsługi pojazdu, hamulec postojowy jest 

elektryczny, dzięki czemu można ruszać 

bez jego zwalniania, a po wyłączeniu sil-

nika jest on uruchamiany automatycznie. 

Z kolei komputer pokładowy jest sterowa-

ny nie tylko za pomocą przycisków na kie-

rownicy, ale także wygodnej rolki pod jej 

spodem, którą dla zatwierdzenia ustawień 

można po prostu naciskać. Ciekawym 

i praktycznym rozwiązaniem jest możli-

wość zablokowania przełączania biegów 

w trybie jazdy Off -Road, jak również ręcz-

ne ustawienie prędkości obrotowej silnika 

przyciskami +/–. Taka funkcja przydaje 

się np. podczas pokonywania stromych 

wzniesień lub jeździe na wybojach, bo 

wtedy trudno utrzymać pedał „gazu” 

w jeden pozycji. Blokady międzyosiowych 

i osiowych mechanizmów różnicowych są 

załączane za pomocą obrotowego prze-

łącznika, który eliminuje błędy związane 

z kolejnością ich uruchamiania. Można je 

załączać w czasie jazdy (warunkiem jest 

niewielka prędkość), a wyłączać stopnio-

wo lub jednocześnie poprzez naciśnięcie 

pokrętła. Oba rodzaje pojazdów prowadzą 

się znakomicie i mają w zupełności wystar-

czające osiągi. Na uwagę zasługuje również 

wysoka kultura pracy wykorzystywanych 

jednostek napędowych i bardzo niski po-

ziom hałasu w kabinie.

Nowa gama pojazdów budowlanych Re-

nault Trucks jest bardzo udana. Zapewnia 

niskie koszty eksploatacji, jest elastyczna 

pod względem zastosowań i oferuje bar-

dzo dobre warunki pracy, w czym na pew-

no przypadnie do gustu wielu kierowcom, 

a ci mają często bardzo wymierny wpływ 

na decyzje podejmowane przy rozbudowie 

czy modernizacji fl oty pojazdów. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, Renault

Stosowane leżanki są grube i mają odpowiednią twardość, a pod spodem kryją 
pojemne schowki sprzyjające dłuższym wyjazdom.

Z boku kabiny w pojazdach serii C 
z szoferką 2,5 m oraz pojazdach serii K
znajduje się dodatkowy stopień oraz 
uchwyt przy dachu, pozwalające kierowcy 
na bezpieczną kontrolę załadunku.

Tablica rozdzielcza 
jest bardzo nowoczesna. 
Mimo wielu dostępnych 
funkcji obsługuje się 
ją bardzo intuicyjnie.

Z takiego fotela aż nie 
chce się wysiadać. 
Znakomity kształt, szeroki 
zakres regulacji, świetne 
wykończenie…
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Obecnie standardowo stosowane 

w budowie naczep i przyczep są 

zawieszenia pneumatyczne. Do 

ich rozpowszechnienia przyczyniły się 

prostota konstrukcji, niezawodność 

i funkcjonalność połączona z wysokim 

komfortem jazdy. Ogólna zasada dzia-

łania pozostaje nie zmieniona od lat. 

Nie oznacza to jednak, że zawieszenia 

są konstrukcją archaiczną. Wręcz prze-

ciwnie. Na przestrzeni ostatnich 20 lat 

modernizacja osi i zawieszeń pozwoliła 

na obniżenie masy własnej zawieszenia 

nawet o 100 kg. Tak znaczący postęp 

osiągany jest przez stosowanie najwyż-

szej jakości materiałów oraz tworzenie 

nowych bardziej optymalnych konstruk-

cji. Coraz większy nacisk przy opraco-

wywaniu nowych produktów kładzie się 

na ekonomię eksploatacji i uproszczenie 

obsługi. Ograniczenie kosztów eksplo-

atacji pojazdu było dla BPW ważnym 

aspektem przy tworzeniu zawieszenia 

ECO Air COMPACT. 

BPW – więcej niż osie
BPW jest wiodącym producentem osi i zawieszeń do pojazdów użytkowych. 
Od ponad 100 lat firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując rozwiązania 
pozwalające na wieloletnią, ekonomiczną eksploatację. Najnowszą propozycją BPW 
jest zawieszenie ECO Air COMPACT.

Do nowej konstrukcji zawieszeń ECO Air COMPACT docelowo 
oferowane będą kompozytowe zbiorniki powietrza ECO Air, odporne 
na korozję oraz lżejsze od stalowych nawet o 60%.

Kształt elementów zawieszenia ECO Air COMPACT 
zaprojektowano przy użyciu najnowszych technik, 

dzięki czemu konstrukcja jest zwarta 
i trwała. Zawieszenie może być w łatwy 

sposób doposażone w urządzenie 
podnoszenia osi.

50% mniej części

Mające swoją premierę na targach IAA 

2012 w Hanowerze zawieszenie BPW ECO 

Air COMPACT jest zawieszeniem moduło-

wym, czyli jego poszczególne elementy ze-

spolone są połączeniami śrubowymi. Tego 

typu rozwiązanie zapewnia szerokie możli-

wości doboru zawieszenia do odpowiedniego 

zastosowania. Ponadto można szybko i łatwo 

wymienić pojedynczy element bez udziału 

skomplikowanych prac spawalniczych. 
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Nogi podporowe 
występują 

w 5 wariantach 
wysokości 

od 650 mm 
do 850 mm.

Kompozytowe zbiorniki powietrza BPW ECO Air 
nie korodują, zatem nie wymagają malowania.

Zawieszenie ECO Air COMPACT zwra-

ca uwagę nowatorskim, diagonalnym po-

łączeniem dwóch elementów zawieszenia 

na korpusie osi. Odpowiednio wyprofi -

lowane wahacze i duża powierzchnia ich 

przylegania do belki osi, na czterech płasz-

ne pod koło o średnicy 19,5’) oraz TSB4309 

(koło 22,5’). Dwutłoczkowe zaciski tych 

hamulców zostały opracowane przez BPW 

i są produkowane w zautomatyzowanej 

fabryce w Niemczech. Inżynierowie BPW 

zaprojektowali zacisk ECO Disc w taki 

sposób, że możliwa jest wymiana tarczy 

hamulcowej bez konieczności demonta-

żu zacisku. Jest to rozwiązanie wygodne, 

pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze 

użytkownika pojazdu. 

60% lżejsze

Uzupełnieniem oferty zawieszeń ECO 

Air COMPACT będą w najbliższej przy-

szłości kompozytowe zbiorniki powietrza 

ECO Air. Wytwarzane według nowoczesnej 

technologii z użyciem włókna szklanego 

zbiorniki są lekkie i wolne od korozji. Kom-

pozyt, z którego powstają zbiorniki ECO 

Air jest tworzywem sztucznym wzmac-

nianym włóknem szklanym (tzw. GFK). 

Z powodzeniem wykorzystywany jest do 

budowy kadłubów łodzi motorowych, czy 

elementów elektrowni wiatrowych. Sze-

reg testów i atest TÜV potwierdzają bez-

pieczeństwo użytkowania ciśnieniowych 

zbiorników ECO Air. Przystosowane są one 

do pracy przy ciśnieniu roboczym 12,5 bar. 

Natomiast badania wykazały wytrzymałość 

na ciśnienie dochodzące do 37 bar, czyli 

czterokrotnie wyższe niż maksymalne dla 

układu pneumatycznego naczepy. Zbior-

niki ECO Air mogą pracować w szerokim 

Porównanie mas zbiornika ECO Air ze standardowym zbiornikiem stalowym.
Dane dla zbiorników o pojemności 60 litrów, Ø 310 mm.

Materiał Masa zbiornika (kg) Masa uchwytu (kg)  Łączna masa (kg)
Stal 18,97  1,42  21,81 
Kompozyt (GFK) 8,70  0,43  9,56

zakresie temperatur: od –40 do 80°C, co 

czyni je bardzo uniwersalnymi. Kompozyt 

(GFK) nie wymaga malowania, gdyż jest 

wolny od korozji. Ponadto zbiorniki ECO 

Air są produktem ekologicznym, podlega-

jącym recyklingowi. Nie bez znaczenia po-

zostaje również masa, nawet o 60% niższa 

niż zbiorników stalowych. 

Komplet do naczep

Warte uwagi są nogi podporowe BPW. 

Wytrzymałe – dzięki wzmocnionej kon-

strukcji korpusu. Komfortowe – wyposa-

żone w dwubiegową przekładnię i długą 

płytę montażową, pozwalającą na szeroki 

Specjalnie zaprojektowana asymetryczna, lita 
tuleja stalowo-gumowa zdolna jest przenieść 
wszelkie zadane jej obciążenia. Gwarantuje 
optymalne i precyzyjne prowadzenie osi, zapew-
niając stabilną jazdę i niskie zużycie ogumienia.

Nowoczesne oświetlenie Ermax w technologii 
tradycyjnej i LED. 

czyznach, w optymalny sposób przenoszą 

siły działające na zawieszenie podczas 

jazdy. Dzięki zredukowanej o 50% liczbie 

części składowych zawieszenia, ECO Air 

COMPACT jest trwałą, zwartą konstruk-

cją. Fabrycznie montowane w Niemczech 

moduły osi z zawieszeniem nie wymagają 

skomplikowanej obsługi w trakcie eksplo-

atacji, co pozwala użytkownikowi obniżyć 

koszty działalności transportowej. Wahacz 

połączony jest ze wspornikiem zawiesze-

nia dużą litą tuleją gumową. Gwarantu-

je ona wymaganą elastyczność, a dzięki 

specjalnej budowie, precyzyjnie prowadzi 

oś po drodze. Ponadprzeciętną trwałość 

osiągnięto, wykonując tuleję z litej gumy, 

ukształtowanej asymetrycznie. 

Do 8 lat gwarancji

Zawieszenie ECO Air COMPACT jest 

idealnym rozwiązaniem dla osi o nośności 

9 t w pojazdach do transportu dalekobież-

nego typu on-road. Współpracuje ono ze 

sprawdzonymi osiami BPW ECO Plus2 

wyposażonymi w wyjątkowo trwałe łoży-

ska stożkowe. Potwierdzeniem niezawod-

ności produktów BPW jest długi okres 

gwarancji udzielany na 5 + 3 lata bez limi-

tu przebiegu, liczony od daty zarejestrowa-

nia pojazdu. Podstawowy okres gwarancji 

to 5 lat. Po tym okresie wystarczy wykonać 

rozszerzony przegląd w autoryzowanej 

stacji obsługi BPW, by bezpłatnie przedłu-

żyć gwarancję o kolejne 3 lata.

Zależnie od preferencji klienta, za-

wieszenie ECO Air COMPACT może 

współpracować z osiami wyposażonymi 

w hamulce bębnowe bądź tarczowe. Ha-

mulce tarczowe BPW ECO Disc występują 

w dwóch wersjach: TSB3709 (przeznaczo-

zakres zastosowań. Ekonomiczne – zarów-

no w zakupie, jak i eksploatacji – pierwsze 

smarowanie przekładni należy wykonać po 

3. roku użytkowania. Każdy znajdzie wersję 

odpowiednią dla siebie spośród 5 dostęp-

nych wysokości od 650 mm do 850 mm.

Szeroką ofertę niemieckiego producenta 

uzupełniają systemy oświetlenia pod mar-

ką Ermax. Dostępne są instalacje tradycyj-

ne, a także nowoczesne w technice LED. 

Rozszerzając obszar działalności BPW, 

umacnia swoją pozycję kompleksowego 

dostawcy komponentów do naczep.  ▐

Fot. BPW
  www.bpw.pl
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Naciski pod kontrolą
Haldex opracował system EB + Load Transfer, który w połączeniu z EB +, 
zawieszeniem pneumatycznym i zaworem osi unoszonej, odciąża oś napędową ciągnika 
po częściowym rozładowaniu naczepy.

System ten nie tylko od-

ciąża oś napędową, ale po-

przez zmniejszenie nacisku 

na ostatnią oś naczepy popra-

wia stabilność całego zestawu 

podczas pokonywania za-

krętów, co zmniejsza zużycie 

EB + Load Transfer poprzez zmniejszenie ciśnienia w miechach 
obniża nacisk tylnej osi naczepy, przenosząc obciążenie na pierwsze 
dwie osie naczepy w dopuszczalnych granicach.

Gdy naczepa jest częściowo rozładowywana, 
obciążenie osi napędowej może szybko przekroczyć 
dopuszczalną wartość.

przez fi rmę Haldex. Używając 

EB + Load Transfer zespolo-

nego z elektronicznym syste-

mem hamulcowym EB + i za-

wieszeniem pneumatycznym, 

można odciążać oś napędową 

poprzez regulację ciśnienia 

Haldex używa ostatniej 

osi w naczepie do inte-

ligentnego zarządzania 

obciążeniem osi. Obciążenie 

osi często zmienia się na nie-

korzyść osi napędowej, gdy 

naczepa jest częściowo rozła-

cisk na ostatniej osi poprzez 

redystrybucję obciążenia na 

dwie pierwsze osie w dopusz-

czalnych granicach.

W przeciwieństwie do tra-

dycyjnych osi unoszonych, 

w których dopuszczalne ob-

dowywana. Jeśli ładunek, któ-

ry pozostał na naczepie, znaj-

duje się w jej przedniej części, 

obciążenie osi napędowej 

może szybko przekroczyć do-

puszczalne wartości. Problem 

ten może rozwiązać EB +

Load Transfer opracowany 

w zawieszeniu trzeciej osi na-

czepy. Gdy w pojeździe jest 

włączony zapłon i urucho-

miony EB +, system analizuje 

obciążenie osi i oblicza rezer-

wę dla pierwszej i drugiej osi 

naczepy. EB + Load Transfer 

automatycznie zmniejsza na-

ciążenie jest zdefi niowane, za 

pomocą EB + Load Transfer 

można regulować obciąże-

nie osi, dostosowując je do 

danych warunków – od sub-

telnych zmian kontaktu koła 

z powierzchnią drogi po cał-

kowite uniesienie osi.

opon, zwłaszcza na trzeciej 

osi naczepy. Obniża się rów-

nież całkowity opór toczenia, 

wpływając na niższe zużycie 

paliwa. ▐

KD 
Fot. Haldex
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Nie tylko organizatorzy, ale także wystaw-

cy i profesjonaliści odwiedzający wyda-

rzenie nie mają wątpliwości – to będzie 

największa Polagra Premiery i wydarzenie 

absolutnie nietuzinkowe. Jak sama nazwa 

wskazuje siłą tych targów są premiery – no-

wości wśród maszyn rolniczych. W ofercie 

wystawienniczej pojawi się zatem zarówno 

„duży kaliber” – traktory, kombajny, pługi, 

brony, sadzarki, siewniki, agregaty uprawowe, 

opryskiwacze, rozrzutniki, jak i maszyny do 

transportu, części zamienne, akcesoria eks-

ploatacyjne, a także wyposażenie budynków 

inwentarskich, nasiona oraz wiele innych. 

„Pełna gama oferty dla sektora rolniczego 

zapełni 10 pawilonów – mówi Jakub Patelka, 

dyrektor Targów Polagra Premiery. – Dane, 

jakimi dysponujemy w tym momencie, po-

zwalają nam przewidywać, że powierzchnia 

ekspozycyjna edycji 2014 wzrośnie o ponad 

30% w stosunku do roku 2012. 

Wiedza ekspertów 
na wyciągnięcie ręki

Wzorem lat ubiegłych Polagra Premiery 

kwitnie wydarzeniami. Już pierwszego dnia 

Targów odbędzie się Forum Rzepakowe 

organizowane we współpracy z Krajowym 

Zrzeszeniem Producentów Rzepaku. To już 

X – jubileuszowa edycja forum, podczas 

którego poruszone zostaną najważniejsze 

kwestie związane z uprawą, polityką ceno-

wą, przetwórstwem, właściwym wyborem 

odmiany czy dofi nansowaniem działalności 

ekologicznej. Równie ciekawie zapowiada 

się Forum Zbożowe oraz międzynarodowa 

konferencja Polskiej Federacji Hodowców 

Bydła i Producentów Mleka. „Jesteśmy na 

bieżąco i dzielimy się tą wiedzą z profesjona-

listami odwiedzającymi targi – mówi Jakub 

Patelka. – Dla wnikliwych przygotowaliśmy 

szereg paneli dyskusyjnych poświęconych 

specjalistycznej wiedzy, a wśród nich kon-

ferencja na temat najnowszych osiągnięć 

w dziedzinie genomiki”. 

Statystycznie 

Już ponad 300 fi rm zgłosiło swój udział 

w Targach Polagra Premiery 2014. Or-

ganizatorzy przewidzieli dla wydarzenia 

prawie wszystkie pawilony Międzynaro-

dowych Targów Poznańskich, ale już teraz 

zamykane są lokalizacje niektórych prze-

strzeni. „To nie klęska urodzaju, to urodzaj 

oferty i jego piękne plony, które nasi wy-

stawcy zaprezentują już w styczniu – mówi 

Filip Bittner, dyrektor Grupy Produktów 

MTP. – Szeroka promocja, szczególnie na 

rynkach zagranicznych procentuje. Zespół 

Polagry Premiery jest obecny na wszyst-

kich ważnych wydarzeniach branżowych: 

w Hanowerze, Paryżu, Bolonii.” 

„W rozmowach nasi wystawcy potwier-

dzają pełną mobilizację – dodaje Jakub Pa-

telka. – Do Poznania przywiozą absolutne 

premiery, produkty najnowszej generacji”. 

Najszersza oferta, innowacyjne produkty 

nagrodzone Złotym Medalem, bogaty pro-

gram wydarzeń, nowość w postaci Salonu 

Hodowli to powody, dla których profesjo-

naliści odwiedzą Polagrę Premiery. Prze-

widuje się, że będzie to rekordowa edycja 

z ponad 50 tys. zwiedzających. 

Frontem do gości

Właściciele gospodarstw, pasjonaci, ho-

dowcy, właściciele gruntów rolnych – to 

oni przybędą tłumnie do Poznania, aby 

zapoznać się z nowinkami dedykowanymi 

branży. Już dziś można nabyć bilet wstępu, 

który po rejestracji on-line na mtp24.pl 

jest bezpłatny. Organizatorzy zaopatrzyli 

w bezpłatne karty wstępu dla profesjona-

listów także placówki regionalne Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, od-

działy Kas Rolniczego Ubezpieczenia Spo-

łecznego, regionalnych dilerów, siedziby 

związków branżowych. 

Zespół targów to swoisty concierge 

zwiedzających wydarzenie. Organizato-

rzy proponują pomoc w zorganizowaniu 

przyjazdu, pełną informację dotyczącą 

bazy noclegowej oraz zniżki w wybranych 

hotelach. Udostępniają także targową wie-

dzę i doświadczenie w zakresie możliwości 

spędzania wolnego czasu po pracowitym 

dniu na targach. Polagra Premiery dba 

o profesjonalistów, a plony już od 30 stycz-

nia 2014 r. na terenie MTP. 

Dowiedz się więcej: 

   www.polagra-premiery.pl

Najszersza oferta. 
Bogaty program
Niespełna dwa miesiące dzielą nas od największego wydarzenia dla branży rolniczej 
– Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolnictwa Polagra Premiery. Zbliżająca się edycja 
odbędzie się w dniach 30 stycznia – 2 lutego 2014 i ponownie zadomowi się na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

wydarzenia dla branży rolniczej 
Polagra Premiery Zbliżająca się edycja



Ofi cjalne otwarcie całego kompleksu 

miało miejsce 19 listopada. Fabryka 

ContiLifeCycle znajduje się w Ha-

nowerze w dzielnicy Stöcken. Jak zapew-

nia fi rma, to pierwszy zakład na świecie, 

który łączy centrum bieżnikowania opon 

do samochodów ciężarowych i autobusów 

z własnym zakładem recyklingu gumy na 

skalę przemysłową. Pomysł na taką in-

zakładu ContiLifeCycle wraz z fabryką 

opon bieżnikowanych i recyklingu gumy.

„Gdy zaczynaliśmy ten projekt, chcieli-

śmy, by nasze rozwiązania w ramach kon-

cepcji ContiLifeCycle były zbliżone jakością 

do nowych produktów. W ciągu niecałych 

18 miesięcy, zaplanowaliśmy i zbudowali-

śmy zakład nie tylko w pełni dopasowany 

do potrzeb, ale znacznie poszerzający gra-

nice naszych możliwości. Cała nasza wiedza 

z zakresu projektowania i produkcji opon 

jest wykorzystywana w zakładzie ContiLi-

feCycle, dzięki czemu osiągnęliśmy nowy 

poziom w zakresie wydajności i charakte-

rystyki produktu – zauważa Nikolai Setzer, 

członek zarządu fi rmy Continental odpo-

wiedzialny za dział opon. – Te ważne cechy 

zostały osiągnięte dzięki wdrożeniu techno-

logii stosowanych przy produkcji nowych 

opon Continental oraz udoskonaleniu ist-

niejących już technologii bieżnikowania”.

Na zimno lub na gorąco

Koncepcja ContiLifeCycle składa się 

z czterech zasadniczych punktów: zakup 

nowych opon, profesjonalne pogłębienie 

bieżnika i bieżnikowanie oraz zarządzanie 

karkasami. Realizacja tych punktów daje 

oponom drugie i trzecie życie, maksyma-

lizując ich wydajność. Profesjonalne po-

głębianie bieżnika możne wydłużyć życie 

opony nawet o 2,5 razy, tym samym redu-

kując koszty o około jedną czwartą z gwa-

rancją wysokiej jakości karkasu i wykorzy-

staniem bieżnika z segmentu premium.

Continental oferuje dwie możliwości 

bieżnikowania. Można wybrać między 

ContiRe – opony bieżnikowane na gorąco 

a ContiTread – na zimno. 

Nowa fabryka po osiągnięciu pełnej zdol-

ności będzie mogła produkować 180 tys.

opon bieżnikowanych rocznie, pracując 

w systemie trzyzmianowym. W tym 150 tys.

ContiRe i 30 tys. ContiTread. „Zakład 

ContiLifeCycle to centrum kompetencji 

dla naszej ogólnoświatowej działalno-

ści związanej z cyklem życia produktu. 

Nasz zespół zajmujący się tutaj badaniem 

i rozwojem, produkcją, projektowaniem 

oraz zarządzaniem jakością, współpracuje 

z naszymi ośrodkami ContiLifeCycle, m.in. 

w Petaling Jaya w Malezji, Cuenca w Ekwa-

dorze i Morelia w Meksyku. Ponadto, stwo-

rzyliśmy na miejscu ośrodek szkoleniowy. 

W zakładzie znajduje się Akademia Con-

Zużyte opony to cenne źródło 
surowców. Można z nich odzyskać 

nie tylko stal, ale również 
krzemionkę, sadzę i kauczuk.

Reinkarnacja
Centrum badawczo-rozwojowe, fabryka opon bieżnikowanych w technologii na zimno 
i na gorąco oraz jedyny w swoim rodzaju zakład recyklingu gumy. Kompleks ContiLifeCycle 
w Stöcken to innowacyjna inwestycja, która sprawia, że opony są wiecznie żywe. 

Nikolai Setzer, 
członek zarządu 
firmy Continental 
odpowiedzialny 
za dział opon

„Cała nasza wiedza 
z zakresu projek-
towania i produk-
cji opon jest wyko-
rzystywana w za-

kładzie ContiLifeCycle, dzięki czemu osią-
gnęliśmy nowy poziom w zakresie wydaj-
ności i charakterystyki produktu”.

westycję zrodził się w 2011 r. w 2012 był 

gotowy projekt, który w 2013 doczekał się 

fi nału. Inwestycja pochłonęła 15 mln euro, 

w tym 10 mln wydano na uruchomienie 
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wiązań serwisowych” – zauważa Christian 

Sass, dyrektor ds. bieżnikowania w Dziale 

Opon Ciężarowych w regionie EMEA (Eu-

ropa, Bliski Wschód, Afryka). 

W technologii bieżnikowania na zim-

no ContiTread również stosowany jest 

bieżnik najwyższej jakości. Zarówno mie-

szanka gumowa, jak i wzór bieżnika są 

identyczne, jak w nowej oponie. Opony 

bieżnikowane na zimno powstają zarówno 

na karkasach Continentala, jak i innych 

producentów opon. 

W Europie obydwa procesy służące do 

bieżnikowania opon są wykorzystywane 

w podobnym zakresie. Na Zachodzie użyt-

kownicy wolą korzystać z opon bieżniko-

wanych na gorąco, na Wschodzie większą 

popularnością cieszy się bieżnikowanie 

na zimno. Najwięcej bieżnikuje się opon 

w technologii na gorąco we Francji, tam 

też najwięcej sprzedaje się opon bieżni-

kowanych. Praktycznie w ogóle nie ma 

popytu na opony bieżnikowane na gorąco 

w Turcji. W Polsce bardziej popularna jest 

metoda na zimno w proporcji 60 do 40, 

co ciekawe podobnie wygląda to w Niem-

czech. Niezależnie od tego, jaki wariant 

mulować korzyści, jakie może przynieść 

bieżnikowanie opon konkretnej fl ocie. 

Obok znacznych oszczędności dla opera-

torów fl ot, ContiLifeCycle chroni środo-

wisko. Niższe zużycie cennych zasobów, 

takich jak kauczuk naturalny, zmniejsza 

Andreas Esser, 
szef opon 
do pojazdów 
użytkowych 
w Continental

„Zakład ContiLife-
Cycle to centrum 
kompetencji dla 
naszej ogólnoświa-

towej działalności związanej z cyklem ży-
cia produktu”.

bieżnikowania jest wybrany, korzystanie 

z tej opcji pozwala zredukować ogólne 

koszty użytkowania pojazdu, dając opo-

nom nowe życie. 

Gdyby ktoś miał wątpliwości może sko-

rzystać z modelu obliczeniowego Conti-

nental ContiLifeCycle, który pomaga sy-

tiLifeCycle, w której są przeprowadzane 

szkolenia z zakresu bieżnikowania opon. 

Mogą z nich korzystać nie tylko nasi pra-

cownicy, ale również osoby z zewnątrz” 

– podkreśla Andreas Esser, szef opon do 

pojazdów użytkowych w Continental.

Opony bieżnikowane w zakładzie 

w Stöcken w technologii ContiRe są bar-

dzo wysokiej jakości, gwarantują bezpie-

czeństwo i wydajność na poziomie porów-

nywalnym do nowych opon. Continental 

udziela na nie takiej samej gwarancji, jak 

na nowe opony. Podczas bieżnikowania 

na gorąco na cały karkas nakładana jest 

świeża guma. Po podgrzaniu, karkas jest 

wulkanizowany. Opony ContiRe zachowu-

ją wszystkie zalety nowych opony Conti-

nental, takie jak niska masa, zoptymalizo-

wane opory toczenia czy wysoki komfort 

prowadzenia. „Opony ContiRe wykonane 

w Stöcken to gama produktów, które są 

ekonomicznie i ekologiczne. Przyjazne dla 

środowiska technologie produkcji i wyko-

rzystanie odzyskanego surowca w zakła-

dzie ContiLifeCyle są uzupełnieniem dla 

niskich oporów toczenia naszych produk-

tów końcowych oraz szerokiej gamy roz-

Urządzenie do recyklingu zużytych opon, 
pozwala odzyskiwać gumę i stal. Taka 
maszyna znajduje się w fabryce Continental 
w Puchov (Słowacja). 

Zakład recyklingu gumy to jeden ze sposobów na pozyskiwanie kauczuku, którego 
produkcja jest dość kłopotliwa. W ciągu roku dzięki innowacyjnej technologii opracowanej 
przez firmę Continental ma być odzyskiwane 2400 t kauczuku, co odpowiada ilości 
materiału, jaki dostarcza 1,3 mln drzew kauczukowych.

Podczas bieżnikowania opon metodą na gorąco na karkas zużytej opony jest nakładana warstwa 
gumy. Proces ten przebiega w ten sam sposób, jak w przypadku produkcji nowych opon.

Podgrzewane parą prasy odpowiadają 
stosowanym przy produkcji nowych opon.

www.truck-van.pl
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Zużyte bieżniki z nowej fabryki ContiLife-

Cyle trafi ają do zakładu recyklingu. W ciągu 

roku zakład ma odzyskiwać w ten sposób 

4000 t gumy, w tym 2400 t kauczuku i 1600 t 

sadzy i krzemionki. Prowadzi to do zmniej-

szenia ilości odpadów o ponad 80% i znacz-

nie obniża emisję CO
2
 – 8000 t rocznie.

Opracowany przez Continentala proces 

recyklingu gumy jest bardziej wydajny od 

dotychczas stosowanych. W konwencjonal-

nej metodzie na gumę oddziałuje się tempe-

raturą 200°C i wysokociśnieniowymi siłami 

ścinającymi, w rezultacie następuje nieselek-

tywne rozcinanie łańcuchów polimerycz-

nych i siarki oraz pogarszanie właściwości 

gumy, co w efekcie ogranicza zakres jej dal-

szego wykorzystania. W przypadku techno-

logii zastosowanej przez fi rmę Continental 

pod wpływem umiarkowanej temperatury 

i sił ścinających następuje selektywne rozsz-

czepianie wiązań siarkowych. Dzięki temu 

guma ma lepsze właściwości i można ją wy-

korzystać w szerszym zakresie.

Continental opracował również nową 

technologię recyklingu stalowego kordu 

pokrytego gumą, który powstaje podczas 

produkcji opon. Specjalnie zaprojekto-

wana maszyna „Hurricane Machine” od-

dziela nieutwardzoną mieszankę gumy od 

stali. Nowatorski proces recyklingu został 

opracowany przez dr. Martina Th eusnera, 

zasłużonego pracownika fi rmy Continen-

tal i byłego szefa Działu Ochrony Śro-

dowiska. „Co roku w naszych zakładach 

na całym świecie mamy do czynienia ze 

znacznymi ilościami złomu w postaci sta-

lowych kordów. Zamiast traktować je jak 

odpady, szukaliśmy skutecznego rozwiąza-

nia, które pozwoli nam na odzyskanie cen-

nych surowców” – podkreśla dr Th eusner. 

Ponieważ materiał jest utwardzony, od-

dzielenie elastycznej stalowej linki odbywa 

się w sposób mechaniczny. Po zgranulowa-

niu gumy, magnesy usuwają z mieszanki 

gumowej elementy metalowe. Odzyskana 

w ten sposób stal jest sprzedawana hutom, 

a mieszanka gumy może być ponownie 

wykorzystana do produkcji opon.

Continental jednak na tym nie po-

przestaje. Aktualnie pracuje nad nowym 

surowcem do produkcji gumy, ma nim 

być mniszek lekarski. Eksperymentalna 

instalacja produkująca gumę z tej rośli-

ny rozpoczęła pracę w Münster w Niem-

czech. „Produkcja gumy z korzeni mnisz-

ka lekarskiego jest w znacznie mniejszym 

stopniu uzależniona od warunków pogo-

dowych, niż ma to miejsce w przypadku 

drzew kauczukowych. Ponadto, nowy 

system jest tak mało wymagający w upra-

wie, że może być wdrażany nawet na tere-

nach dotychczas uważanych za nieużytki. 

Uprawiając rośliny blisko naszych za-

kładów produkcyjnych, będziemy mogli 

znacznie zredukować emisję zanieczysz-

czeń i wydatki, jakie niesie dziś ze sobą 

transport surowców. Ten projekt w im-

ponujący sposób pokazuje, że nie dotar-

liśmy jeszcze do kresu naszych możliwo-

ści w dziedzinie produkcji materiałów” 

– tłumaczy Nikolai Setzer. Pierwsze opo-

ny z gumy uzyskanej z korzeni mniszka 

lekarskiego będą poddawane testom na 

publicznych drogach już w najbliższych 

latach. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Continental

Korzyści płynące z innowacyjnego bieżnikowania

10% niższe 
opory toczenia

O 72 tys. t 
niższa emisja CO2 w ciągu roku

2400 t kauczuku, 
czyli równwartość 1,3 mln 
drzew kauczukowych

Źródło: ContiLifeCycle Plant Hanover
Continental AG 2013

O 1 l/100 km 
niższe zużycie paliwa

Zakład przetwarzania gumy

Produkcja nowych opon

Zakład bieżnikowania

Fabryka ContiLifeCycle

Zakład recyklingu
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Odzyskana guma

negatywny wpływ fi rm przewozowych na 

środowisko. Redukcji ulega również emi-

sja dwutlenku węgla. Podczas bieżnikowa-

nia zużywa się do 70% mniej energii niż 

przy produkcji nowej opony.

Życie po życiu

W zakładzie ContiLifeCycle wykorzy-

stywany jest opracowany przez Continen-

tala proces odzyskiwania pyłu gumowego, 

który powstaje podczas ścierania starego 

bieżnika. „Sproszkowany bieżnik przecho-

dzi szereg różnych etapów przetwarzania, 

podczas których możemy odwrócić proces 

utwardzania. Materiał z recyklingu jest tak 

wysokiej i kontrolowanej jakości, że bez 

obaw może być stosowany w produkcji 

opon” – zapewnia dr Boris Mergell, wice-

prezes ds. rozwoju produktu i opon użyt-

kowych w Continental. 

Zużyte karkasy są skupowane i dostarczane do fabryki ContiLifeCycle. Jeżeli przejdą pozytywnie in-
spekcję jakości, są ponownie bieżnikowane metodą na zimno ContiTread lub gorąco ContiRe. Gumo-
we odpady powstałe podczas procesu bieżnikowania trafiają do zakładu recyklingu, gdzie na skutek 
procesów chemicznych odzyskiwane są składniki gumy, które z powrotem trafiają na produkcję.

Boris Mergell, 
wiceprezes 
ds. rozwoju 
produktu i opon 
użytkowych 
w Continental 

„Materiał z recyklin-
gu jest tak wysokiej 
i kontrolowanej ja-

kości, że bez obaw może być stosowany 
w produkcji opon” .

Ta roślinka ma zastąpić kauczuk. Continental 
chce produkować gumę z mniszka 
lekarskiego, którego uprawa jest prostsza 
i mniej wymagająca niż drzew kauczukowych. 
Pierwsze opony wyprodukowane przy 
użyciu korzenia tej rośliny już nie długo będą 
testowane w normalnym ruchu drogowym. 

Zakład ContiLifeCykle 
Cykl produkcyjny
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Dzisiaj jesteśmy świadkami otwarcia 

jednocześnie ośrodka badawczego, za-

kładu produkcyjnego ContiLfi eCykle 

i centrum recyklingu gumy. Co zade-

cydowało o takiej inwestycji?

Od lat nie tylko doskonalimy nasze produk-

ty, ale też pracujemy nad technologiami, które 

pozwolą korzystać z zasobów, które już posia-

damy i tworzyć rozwiązania, które przyczynią 

się do ochrony środowiska. Opony produko-

wane w Stöcken to gama produktów, które są 

ekonomiczne i ekologiczne. Przyjazne dla śro-

dowiska technologie produkcji i wykorzystanie 

odzyskanego surowca w zakładzie ContiLi-

feCyle idealnie wpisują się w naszą koncepcję 

zrównoważonego rozwoju. Dzięki takim roz-

wiązaniom przyczyniamy się do niższej emisji 

dwutlenku węgla, ale również oszczędzamy 

zasoby naturalne i ograniczamy odpady zwią-

zane z produkcją i utylizacją opon. Co ważne, 

możemy również dostarczyć naszym klientom 

produkty najwyższej jakości.

Cały zakład ContiLifeCycle wygląda bar-

dzo nowocześnie. Idea jest interesująca 

i świetnie wpisuje się w najnowsze tren-

dy. Ale czy da się dzisiaj na tym zarobić?

To jest głównie inwestycja w technologie 

i trudno powiedzieć, w jaki sposób przełoży się 

na nasz zysk. Zrobiliśmy dużo badań i prze-

prowadziliśmy sporo prac rozwojowych, które 

miały na celu stworzenie takiego rozwiązania, 

które połączy recykling z utrzymaniem pro-

dukcji opon bieżnikowanych. Zawsze na po-

czątku robi się szacunki, ale nigdy nie można 

być pewnym efektów. Nie potrafi ę przewidzieć 

wyniku handlowego. W dużej mierze zależy on 

od tego, jak będą postrzegać nas klienci. 

Dlaczego zdecydowaliście się na otwar-

cie fabryki opon bieżnikowanych? 

Postanowiliśmy zbadać, co dzieje się z naszy-

mi bieżnikami, które trafi ały do naszych part-

nerów. Okazało się, że niektórzy znakomicie 

wywiązują się ze swoich zadań i oferują opo-

ny bieżnikowane naprawdę wysokiej jakości, 

ale zdarzają się też produkty wykonane słabo. 

Opony bieżnikowane niskiej jakości generu-

ją wysokie opory toczenia, które negatywnie 

wpływają na zużycie paliwa. W efekcie cała ko-

rzyść z użytkowania opon bieżnikowanych jest 

niwelowana przez wzrost kosztów związanych 

z wyższym spalaniem. Wtedy bieżnikowanie nie 

przynosi spodziewanych oszczędności. Dlatego 

właśnie otworzyliśmy fabrykę, która produkuje 

opony bieżnikowane o cechach opon nowych. 

Jeżeli opony bieżnikowane są jak nowe, 

pewnie trzeba za nie więcej zapłacić. 

Gdzie więc korzyść dla przewoźnika?

Zależy nam, żeby fl oty korzystały z całego 

cyklu życia opon. Żeby jednak wszyscy byli 

zadowoleni, trzeba znaleźć złoty środek. Nasze 

opony bieżnikowane nie są najtańsze na rynku. 

Różnica jest dość duża. Ale za to oferują wła-

ściwości takie, jak nowe. Trzeba więcej zapłacić, 

ale nadal ta oferta jest bardzo korzystna. Cał-

kowity koszt użytkowania opony jest niższy, co 

daje fl ocie konkretne oszczędności.

W jaki sposób opony bieżnikowane 

mogą zachowywać właściwości nowej? 

Przy produkcji opon bieżnikowanych uży-

wamy tych samych materiałów i tych samych 

metod, jak przy produkcji opon nowych. Tyl-

ko karkas wykorzystywany jest ponownie. 

Podobny jest też proces wulkanizacji. Nie jest 

identyczny, bo część opony jest już gotowa. 

Wszystkie poniesione przez nas inwestycje 

miały właśnie na celu zapewnienie oponie bież-

nikowanej jakości opony nowej.

W jaki sposób zużyte opony będą tra-

fi ały do tego ośrodka? Czy to będą tyl-

ko opony dostarczone przez klientów 

w celu ponownego bieżnikowania, 

czy również planujecie skup (odbiór) 

opon wycofanych z eksploatacji?

Możliwości jest kilka. Rozmawiamy z naszy-

mi klientami i oferujemy im w ramach umowy 

odkup karkasów. Niektórzy nasi klienci ko-

rzystają z możliwości zakupu opon bieżniko-

wanych, ale są też takie fi rmy, które z różnych 

względów, kupują tylko nowe opony.

Opony bieżnikowane nie mają dobrej 

opinii na rynku. Niektórzy przewoźni-

cy unikają tego rozwiązania. Jak moż-

na przełamać ten obraz?

Amerykanie zrobili badanie, z którego wynika, 

że połowa bieżników, które widzimy na poboczach 

dróg pochodzi z opon bieżnikowanych na zimno, 

ale drugie tyle z opon nowych, które miały za 

niskie ciśnienie. Na popularność opon bieżniko-

wanych ma też wpływ niska jakość usług niektó-

rych zakładów zajmujących się bieżnikowaniem. 

Tutaj, podobnie jak w przypadku opon nowych, 

występują różne klasy jakości. Nasza opona bież-

nikowana ContiRe jest jak nowa. To jest kwestia 

wizerunku. Musimy zmienić postrzeganie opon 

bieżnikowanych. Trzeba uświadamiać użytkow-

nikom korzyści, jakie mogą czerpać z kupowania 

produktów wysokiej jakości. Warto pamiętać, że 

sporo zależy też od kierowcy i właściciela fl oty.

Planowana produkcja opon bieżniko-

wanych ma dojść do poziomu 180 tys. 

sztuk. Czy będzie na nie popyt?

Nie zaczynamy od zera. Współpracujemy 

od lat z naszymi partnerami. Teraz przejmuje-

my ich dotychczasowe zadania. Będziemy sami 

zajmować się naszą produkcją. Oprócz tego 

cały czas widzimy potencjał dla rozwoju rynku 

opon bieżnikowanych, więc wierzymy, że wy-

korzystamy swoje moce produkcyjne. 

Jak dużo bieżnikuje się opon w Euro-

pie? Jaki stanowią udział w sprzedaży 

opon nowych? 

W Europie sprzedaje się 50% opon bieżniko-

wanych w stosunku do opon nowych. Najwięk-

szym rynkiem jest Francja, gdzie na jedną nową 

oponę przypada jedna opona bieżnikowana. Dru-

gim rynkiem są Niemcy, potem Wielka Brytania 

i Włochy. Polska plasuje się na piątej pozycji. ▐

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Katarzyna Dziewicka
Fot. Continental

Bieżnikowane 
jak nowe
O nowym zakładzie ContiLifeCykle w Stöcken 
rozmawiamy z Christianem Sassem, 
dyrektorem ds. bieżnikowania w Dziale Opon Ciężarowych 
w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka).

http://www.facebook.com/TruckVanPL

dołącz do nas!dołącz do nas!
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Najnowszy agregat uzu-

pełnia rodzinę Vecto-

rów, do której należą 

obecnie modele 1550 oraz 

1950. Konstrukcja każdego 

z nich sprawia, że są optymalnie 

dostosowane do odmiennych 

zadań. Rynek oczekuje coraz 

bardziej ekonomicznych, a co 

za tym idzie coraz bardziej wy-

specjalizowanych rozwiązań. 

Lekko i wydajnie

Odmienne są bowiem wa-

runki pracy w dystrybucji, 

a całkiem inne w dalekim 

transporcie. Praktyka poka-

zuje, że w drugim z wymie-

nionych typów przewozów 

agregaty działają przez więk-

szość czasu pod małym ob-

ciążeniem. Wynika to stąd, że 

w długiej drodze ich zadaniem 

jest przede wszystkim podtrzy-

mywanie zadanej temperatury 

wewnątrz nadwozia. Koniecz-

ność szybkiego schłodzenia 

przestrzeni ładunkowej wystę-

puje rzadko, ponieważ drzwi 

zamknięte w chwili załadunku 

otwierane są najczęściej dopie-

ro w punkcie docelowym. 

Mając to na uwadze, kon-

struktorzy Vectora 1350 zasto-

sowali w nim stosunkowo mały 

silnik wysokoprężny o po-

jemności tylko 1,1 l. Jego za-

letą jest niskie spalanie. Nowy 

agregat zużywa do 30% mniej 

paliwa w typowych warunkach 

niż jego poprzednik z gamy 

Maxima. Wynik tym bardziej 

imponujący, że wydajność 

pozostała na niezmienionym 

poziomie. Vector 1350 osiąga 

w trybie drogowym maksy-

malną wydajność chłodniczą 

12 700 W.

Kolejny ceniony przez użyt-

kowników aspekt oszczędno-

ści to możliwość zabrania jak 

największego ładunku. Vector 

1350 przynosi korzyść również 

na tym polu. Masa agregatu 

wynosi zaledwie 634 kg. Jest 

on o 17% lżejszy od analogicz-

nych produktów konkurencyj-

nych fi rm i należy do najlżej-

szych na rynku. 

Zastosowane w skraplaczu 

przewody o małym przekroju 

powodują, że nowy Vector wy-

korzystuje o 27% mniej czyn-

nika chłodniczego w porówna-

niu z modelem, który zastąpił. 

Korzystnie odbija się to na 

kosztach obsługi i ma nieba-

gatelne znaczenie dla ochrony 

środowiska naturalnego. 

Prosto i czytelnie

Nowy agregat jest skonstru-

owany bardzo oszczędnie, co 

wyraża się również w relatyw-

nie małej liczbie występują-

cych w nim części. Ograniczo-

no liczbę pasków napędowych. 

Jest ich obecnie trzy, zamiast 

siedmiu jak poprzednio. Słu-

żą jedynie do przekazywania 

napędu z silnika wysokopręż-

nego do sprężarki oraz gene-

ratora. Wentylatory są zasilane 

elektrycznie, przez prąd bie-

jest również wariant elektrycz-

ny Vectora 1350. Może być 

podłączany na postoju do ze-

wnętrznego źródła zasilania, 

co dodatkowo obniża koszty 

eksploatacji i zmniejsza uciąż-

liwości związane z konieczno-

Maksymalny 
dystans
Nowy agregat Vector 1350 uzupełnia 
rodzinę urządzeń Carrier. Ma zalety, 
które docenią użytkownicy prowadzący 
przewozy zestawami naczepowymi 
na długich trasach. 

gnący w przewodach. Mniejsza 

liczba części to mniejsze ry-

zyko awarii i prostszy, szybszy 

serwis. 

Do zalet mechaniczno-elek-

trycznego układu napędowego 

należy cicha praca. W ofercie 

Vector 1350 jest przeznaczony do pracy w przewozach długodystansowych. 
Wyróżnia się niską masą i małym zużyciem paliwa. 

Znany już nabywcom Vector 1550 jest urządze-
niem uniwersalnym, które wykorzystuje wydajny 
napęd E-Drive oraz ekonomizer, aby elastycznie 
dostosować się do oczekiwań użytkownika. 

W modelu 1350 silnik diesla 
napędza za pośrednictwem pasków 
sprężarkę oraz generator. Wentyla-
tory są napędzane elektrycznie. 

www.truck-van.pl
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ścią pracy agregatu w naczepie 

np. na parkingu. 

Agregat jest wyposażony 

w estetyczną i czytelną central-

kę, która służy do sterowania 

nim. Jest umieszczona w wy-

godnym miejscu, u dołu w le-

wym, dolnym narożu, patrząc 

„zza pleców” naczepy. Panel 

wykorzystuje dość duże przy-

ciski oznaczone zrozumiałymi 

symbolami. Vector 1350 może 

być obsługiwany z równą ła-

miejsca, a dzięki temu jest 

również mniej podatne na 

przypadkowe uszkodzenia. 

Elektryczny 
i wielozadaniowy

Vector 1350 dołączył do 

obecnego już na rynku agre-

gatu typu 1550. Jest to uniwer-

salne urządzenie naczepowe, 

w którym Carrier zastosował 

unikalną technologię napędu 

sila inne podzespoły agregatu: 

sprężarkę i wentylatory. W tej 

konstrukcji udało się całko-

wicie wyeliminować paski na-

pędowe. Ponadto Vector 1550 

może bez żadnej adaptacji ko-

rzystać na postoju z zewnętrz-

nych źródeł prądu. 

Wydajność tego agregatu wy-

nosi 14  800 W. Szybkie schło-

dzenie ładowni umożliwia tzw. 

ekonomizer. Gdy potrzebna jest 

wysoka wydajność dodatkowo 

Dodatkową zaletą napędu 

E-Drive była możliwość za-

montowania hermetycznej 

sprężarki. W ten sposób zo-

stały praktycznie wyelimino-

wane wycieki czynnika chłod-

niczego. 

Gdy agregat musi ogrzewać 

przewożony w naczepie ładu-

nek, włączane są elektryczne 

grzałki. Takie nieskompli-

kowane rozwiązanie sprzyja 

oszczędzaniu i wydłuża żywot-

ność urządzenia. 

Od razu mróz

Najmocniejszy w rodzinie 

Vector 1950 osiąga 18  800 W. 

Jego zadaniem jest praca w wy-

jątkowo trudnych dla agregatu 

warunkach: w dystrybucji. Od 

urządzeń wykorzystywanych 

w tym segmencie przewozów 

oczekuje się bardzo wysokiej 

wydajności wyrażającej się 

zdolnością szybkiego schła-

dzania ładowni oraz utrzymy-

wania zadanej temperatury 

pomimo częstych postojów 

połączonych z otwieraniem 

drzwi i częściowym rozładun-

kiem. 

W związku z tym model 

1950 ma największy silnik wy-

sokoprężny stosowany w Vec-

torach, o pojemności 2,2 l. 

W agregacie zastosowano na-

pęd E-Drive, jednak z użyciem 

półhermetycznej sprężarki. 

Zarówno Vector 1550, jak 

i 1950 są proponowane w od-

mianie City, której głośność 

nie przekracza 60 dB. Mogą za-

tem pracować przy dostawach 

odbywających się w nocy. 

Niezależnie od rodzaju 

wykonywanych przewozów, 

użytkownicy agregatów fi rmy 

Carrier Transicold mogą liczyć 

na wsparcie gęstej sieci serwi-

sowej, która obejmuje całą Eu-

ropę i sięga daleko na Wschód, 

do Azji. W nagłej potrze-

bie mogą również korzystać 

z usług Carrier Assistance oraz 

serwisu mobilnego. Ponadto 

fi rma proponuje kontrakty ser-

wisowe, które są najlepszą gwa-

rancją wysokiej niezawodności 

urządzeń chłodniczych. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Carrier Transicold

twością przez kierowców mó-

wiących różnymi językami. Er-

gonomia i prostota pozwalają 

unikać pomyłek. 

Sama obudowa ma obły, za-

wijający się na bokach kształt. 

Urządzenie zajmuje mało 

E-Drive. Silnik wysokoprężny 

o pojemności 1,5 l służy do 

bezpośredniego napędzania 

generatora. W układzie prze-

niesienia napędu nie występuje 

sprzęgło. Generator wytwarza 

energię elektryczną, która za-

schładza on czynnik roboczy. 

Dzięki zastosowaniu ekono-

mizera, konstruktorzy mogli 

wykorzystać mniejszy silnik 

spalinowy, który w zupełności 

wystarcza w przeciętnych wa-

runkach pracy urządzenia. 

Dystrybucja to żywioł Vectora 1950. Zapewnia 
krótki czas schładzania przestrzeni ładunkowej i jest 
skuteczny w podtrzymywaniu zadanej temperatury, 
gdy drzwi chłodni są otwierane często i szeroko. 

Przyciski do sterowania 
Vectorem 1350 są opatrzone 
symbolami, zrozumiałymi 
na całym świecie. 
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Z   nowej gamy Unimoga wycofano mo-

 del U20, bo jego kompaktowa kon-

 strukcja nie mieściła rozbudowanego 

systemu oczyszczania spalin. Zastępuje 

go seria 200, obejmująca wersje U 216 

i U 218. Pierwsza cyfra oznacza rozmiar 

samochodu, dwie kolejne pomnożone 

przez liczbę 10 to moc zastosowanego sil-

nika w KM. Oba modele niewiele odbie-

gają od gamy większych pojazdów, którą 

rozpoczyna U 318. Mają tę samą kabinę 

panoramiczną, a także znany już system 

VarioPilot, pozwalający na łatwe prze-

stawianie kierownicy i pedałów na drugą 

stronę wnętrza, gdy zachodzi koniecz-

ność pracy z fotela pasażera. Ważną za-

letą są również kompaktowe gabaryty, bo 

rozstaw osi w serii 200 wynosi zaledwie 

2800 mm (o 200 mm mniej niż w przypad-

ku U 318), a średnica zawracania 12,6 m

(w U 318 – 13,7 m). Wszystkie samo-

chody z oznaczeniem 3-cyfrowym łatwo 

rozpoznać dzięki dużej szybie czołowej 

z wycieraczkami zamocowanymi przy 

dachu, co polepsza widoczność i kontrolę 

osprzętu. Pracę ułatwia wielofunkcyjna 

kierownica, taka sama jak w pozostałych 

pojazdach użytkowych MB, duży jasny 

wyświetlacz oraz joystick do sterowa-

nia osprzętem, który można łatwo wyjąć 

i obsługiwać w dłoniach. Przy niskich 

temperaturach przyda się bardziej wydaj-

ne ogrzewanie i usprawniony system roz-

prowadzania powietrza w kabinie.

Jeszcze lżej

Do większych wymagań, optymalnym 

rozwiązaniem może być Unimog z serii 

U 318-U 530. Aby skompensować wzrost 

masy spowodowany rozbudowanym syste-

mem Euro 6, w pojazdach tych zastosowa-

no lżejszą ramę oraz obręcze kół ze stopów 

lekkich. W porównaniu do poprzedniego 

U 300 rama została skrócona o 80 mm 

(dotyczy samochodów U 318 i U 423), co 

w połączeniu z większym kątem skrętu 

kół, znacząco ograniczyło promień zawra-

cania. Istotne znaczenie ma także układ 

hydrauliczny VarioPower, który zapewnia 

teraz jeszcze większą wydajność. Obej-

muje on dwa obwody, każdy o przepływie 

125 l/min i ciśnieniu do 280 barów. Mogą 

one realizować kilka czynności jednocze-

śnie albo jedno szczególnie precyzyjne 

zadanie. Taki układ pozwala na eliminację 

dodatkowych pomp oleju w zabudowie, 

napędzanych od WOM lub własnym sil-

nikiem. W ten sposób łatwo ograniczyć 

zużycie paliwa, masę własną pojazdu czy 

w końcu przestrzeń niezbędną do monta-

żu odpowiedniego wyposażenia. Gdy hy-

draulika siłowa nie jest potrzebna, można 

ją zdemontować w celu zwiększenia ładow-

ności. Praktyczną nowością jest również 

możliwość przełączenia podczas jazdy try-

bu ręcznej zmiany biegów na przekładnię 

hydrostatyczną. Obsługa nowego systemu 

odbywa się za pomocą przełącznika na 

kolumnie kierownicy, joysticka hydrauliki 

lub pedału przyspieszenia. Modele U 216 

i U 218 oraz U 318 i U 423 są wyposażane 

w 4-cylindrowe silniki OM 934, zaś U 425, 

U 430, U 527 oraz U 530 w jednostki serii 

OM 926.

W najtrudniejszy teren

W nowej nomenklaturze odmłodzone 

modele U 4000 i U 5000 występują jako 

U 4023 i U 5023. Do ich napędu zastoso-

wano 4-cylindrowy silnik BlueEffi  ciency 

Power BlueTec 6 o mocy 230 KM i wyso-

kim momencie obrotowym 900 Nm. Zmo-

dernizowana skrzynia biegów jest bardziej 

trwała i pozwala na szybszą zmianę prze-

łożeń. Kierowca nadal ma do dyspozycji 

8 biegów do jazdy w przód i 6 wstecznych, 

a także opcjonalne przełożenia pełzają-

ce do zastosowań terenowych w zakresie 

prędkości 2,5÷35 km/h.

Ze względu na konieczność zmieszczenia 

układu oczyszczania spalin, silnik został 

przesunięty do tyłu, a kabina jest teraz dłuż-

sza o 120 mm. Podobnie, jak w mniejszych 

modelach, największe Unimogi otrzymały 

nową, wielofunkcyjną kierownicę, wydaj-

niejszy układ klimatyzacji i ogrzewania, 

a także bardziej ergonomiczne elementy 

sterownicze i kontrolne. Centralny system 

pompowania kół „Tirecontrol Plus” został 

przeprojektowany, dzięki czemu ciśnienie 

w ogumieniu właściwe dla bieżących wa-

Pod presjąPod presją
Modernizacja gamy samochodów użytkowych Mercedes-Benz nie ominęła 
pojazdów specjalnych. Główną zmianą w Unimogu i Econicu są oczywiście silniki 
spełniające najostrzejsze normy emisyjne.

www.truck-van.pl

12/201346 TruckTruckVanVan&

SPECJALNESPECJALNEPrezentacjaPrezentacja



runków można łatwo ustawić za pośrednic-

twem głównego wyświetlacza, wybierając 

jeden z trzech zdefi niowanych programów: 

droga, piasek, kiepska nawierzchnia. Prze-

sunięcie silnika spowodowało obniżenie 

środka ciężkości, a tym samym zwiększenie 

stabilności pojazdu, jednocześnie przy za-

chowaniu dużego prześwitu. Portalowe osie, 

wykrzyżowanie osi do 30° oraz imponujące 

kąty natarcia i zejścia zapewniają takim Uni-

mogom znakomite możliwości pracy w te-

renach niedostępnych dla innych pojazdów.

Unikalne zalety

Pomimo zastosowania rozwiązań umoż-

liwiających spełnienie normy Euro 6,

nowy Econic zachował swoją najważ-

niejszą zaletę, czyli niskopodłogową ka-

binę, pozwalającą na częste wchodzenie 

i wychodzenie z wnętrza typowe np. dla 

służb komunalnych. Dzięki optymalizacji 

konstrukcji podwozia, jego masa własna 

pozostała na dotychczasowym poziomie, 

a modernizacja ramy i nowy rozkład ele-

mentów zasilania za kabiną mają ułatwić 

montaż różnych zabudów. Użytkownicy 

nowego Econica z pewnością docenią wie-

lofunkcyjną kierownicę, oferującą lepszy 

dostęp do komputera pokładowego i mul-

timediów, a także przeprojektowaną tabli-

cę rozdzielczą z przyciskami, które mogą 

być indywidualnie rozmieszczone. Prak-

tyczną zmianą jest również przeniesienie 

elementów sterowania hamulcem postojo-

wym i przekładnią na wysokość kierowcy.

Ofertę silników dostępnych w nowym 

Econicu tworzą dwie 6-cylindrowe jed-

nostki OM 936 o pojemności 7,7 dm3 

i mocy 299 lub 354 KM. Współpracuje 

z nimi automatyczna, 6-biegowa przekład-

nia Allison wyposażona w tryb jazdy Eco, 

zapewniająca jeszcze niższe zużycie pali-

wa. W przyszłym roku do oferty dołączy 

silnik gazowy, bo popularność Econica 

NGT stale rośnie.

Nowy pojazd będzie oferowany w konfi -

guracjach 4×2, 6×4 i 6×2/4, z elektronicz-

nie sterowaną osią pchaną lub wleczoną 

w zakresie dmc 18÷26 t. Różnorodne za-

stosowania z pewnością ułatwi również 

szeroki wybór rozstawów osi – od 3450 do 

5700 mm, a także dwie wysokości wnętrza 

kabin: 1295 i 1745 mm.

Zmiany w Econicu i Unimogu zostały 

niejako wymuszone, ale oba typoszeregi 

pojazdów zyskały na funkcjonalności, od-

czuwalnej przez samych użytkowników, 

jak też fi rmy zabudowujące, a dzięki temu 

są bardziej atrakcyjne i mają większe moż-

liwości adaptacyjne. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. Daimler

W nowym Unimogu aluminiowe felgi 
należą do wyposażenia standardowego, 
bo jest to jeden ze sposobów na obniżenie 
masy własnej pojazdu, zwiększonej przez 
konieczność zastosowania rozbudowanego 
systemu oczyszczania spalin Euro 6.

Zmodernizowana kabina Unimoga jest 
jeszcze bardziej przyjazna użytkownikowi. 
Zapewnia odpowiednią widoczność na 
osprzęt i otoczenie pojazdu oraz znakomity 
dostęp do wszystkich przyrządów 
sterowniczych.

Unikalna konstrukcja Unimoga pozwala stosować narzędzia na cztery sposoby. 
Przewidziano trzy punkty montażowe: z przodu, z tyłu i między osiami, a także przestrzeń 
do zabudowy nadwozia oraz sprzętu na podwoziu. Osprzęt może być zasilany hydraulicznie, 
mechanicznie lub elektrycznie.

Odmłodzony Econic zachował 
charakterystyczny dla siebie wygląd, 
ale w najnowszym wydaniu lepiej nawiązuje 
do pozostałych samochodów użytkowych 
MB. W ramach wyposażenia standardowego 
są montowane światła do jazdy dziennej 
z diodami LED.

Możliwości Unimoga są praktycznie 
nieograniczone, dlatego taki pojazd z powo-
dzeniem może wyręczyć w zadaniach 
transportowych typowy ciągnik rolniczy. 
Nowa generacja ma wycieraczki montowane 
przy dachu, co nie ogranicza widoczności 
na przedni osprzęt.
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Jan Jaap i Larissa Verweij z holen-

derskiego Lopik od 13 lat organi-

zują Truckmeeting Nog Harder, 

czyli jeden z najbardziej znanych zlotów 

ciężarówek w całych Niderlandach. Jan 

Jaap Verwerij spędził w przeszłości wiele 

lat za kierownicą ciężarówki, a w latach 

2000–2007 należał do elitarnego grona 

kierowców, wykonując przewozy własną 

ciężarówką. Jego narzędziem pracy była 

wówczas Scania 144 460, którą najpierw 

kupił jako fabrycznie nową, a następnie 

włożył mnóstwo serca i pieniędzy w jej 

upiększenie. Pojazd otrzymał szereg do-

datków w typowo holenderskim stylu, 

a także eleganckie malowanie w dwóch od-

cieniach niebieskiego. Tuningowi podda-

no oświetlenie oraz wnętrze, gdzie wszyst-

ko pokrył niebieski plusz i jasna skóra. Tak 

przygotowaną ciężarówką pan Verweij nie 

tylko prezentował na licznych zlotach, ale 

również pracowicie przemierzał drogi Eu-

ropy Zachodniej, osiągając przy tym prze-

bieg miliona kilometrów. W 2007 roku 

licznik Scanii przestał się jednak kręcić. 

Jan Jaap porzucił działalność transportową 

i otworzył fi rmę o zupełnie innym profi lu. 

Kamper dla trakera

Jak powszechnie wiadomo, mężczyźni 

nie dorastają, a jedynie zmieniają zabawki 

na większe. Dlatego też Scania nie została 

sprzedana, a pozostała w rodzinie. Przez 

kilka lat jej trasy prowadziły na kolejne 

zloty, gdzie mimo upływu lat, nadal ro-

biła spore wrażenie. Jan Jaap zdawał so-

bie jednak sprawę, że miejsce ciężarówki 

nie jest ani przed domem, ani na zlotach, 

lecz na autostradach. Dlatego też w 2011 

roku postanowił znaleźć dla Scanii nowe 

zajęcie. Kupił osiemnastoletnią naczepę, 

a w jej wnętrzu wygospodarował miejsce 

na samochód osobowy i nieco spartańską 

część mieszkalną. W ten sposób powstał 

długodystansowy samochód kempingowy, 

idealny partner na wakacyjne podróże po 

Europie.

Naczepę trzeba było jednak najpierw od-

powiednio przygotować. Na pierwszy ogień 

poszły zmiany zewnętrzne: jej konstrukcja 

została odnowiona, nadwozie pomalowano 

podobnie jak w przypadku ciągnika, nato-

miast o odpowiednią prezencję po zmroku 

zadbało dodatkowe oświetlenie. We wnętrzu 

naczepy pojawiła się m.in. w pełni wyposażo-

na kuchnia i łazienka ze zbiornikami na wodę 

oraz łóżka dla dwóch młodzieńców: sześcio-

letniego obecnie Vico i trzyletniego Leviego. 

Z myślą o nich zmodyfi kowano łóżko w ka-

binie Scanii, na którym pojawiła się przysto-

sowana do ich wzrostu kanapa, wyposażona 

oczywiście w zagłówki i pasy bezpieczeństwa. 

Na wprost tej kanapy, nad szybą zamontowa-

no odtwarzacz DVD z pełnowymiarowym 

wyświetlaczem, na którym młodzi pasażero-

wie mogą oglądać ulubione kreskówki.

Eldorado za oceanem

Tak przygotowanym zestawem pań-

stwo Verweij wyruszyli na wakacyjny 

Wakacje ze Scanią
Od kilku miesięcy drogi Kanady i Stanów Zjednoczonych przemierza Scania 144 460, zgarniając 
przy okazji główne nagrody na wszystkich napotkanych zlotach ciężarówek. Amerykańscy 
miłośnicy ciężkiej motoryzacji przecierają oczy ze zdziwienia, podczas gdy właściciele Scanii 
przeżywają najwspanialszy okres w swoim życiu.
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podbój Europy. Po dwóch takich wyjaz-

dach zwiedzanie naszego kontynentu 

przestało ich satysfakcjonować. Wcześniej 

byli kilkukrotnie w Ameryce Północnej. 

W czasie jednego z tych wyjazdów udało im 

się przejechać wypożyczonym kamperem 

z Nowego Yorku do Los Angeles i jak ła-

two się domyślić, nowym marzeniem sta-

ło się pokonanie podobnej trasy wyjątko-

wym zestawem. 

Na początku wydawało się to oczy-

wiście marzeniem wręcz niemożliwym 

do zrealizowania, lecz w tym roku nagle 

pojawiła się ku temu okazja. W marcu 

Jan Jaap Verweij podjął decyzję o sprze-

daży swojej firmy produkującej wiaty 

przystankowe i tym samym stracił swo-

je jedyne zajęcie. Dla większości ludzi 

oznaczałoby to po prostu konieczność 

rozkręcenia kolejnej działalności lub 

znalezienia pracy, lecz państwo Verweij 

mieli zupełnie inne plany. Zrezygnowa-

nie z prowadzenia firmy wydało im się 

doskonałą okazją do wydania wielolet-

nich oszczędności i zrobienia sobie kilku 

miesięcy odpoczynku od pracowitego 

życia w Holandii.

Tak też się stało. Zaledwie dwa miesiące 

później, 3 maja, państwo Verweij wylądo-

wali na lotnisku w kanadyjskim Halifaxie. 

I choć planowali zostać w Ameryce Pół-

nocnej aż do świąt Bożego Narodzenia, 

sympatyczni Holendrzy nie mieli przy 

sobie praktycznie żadnych bagaży. Te do-

tarły do Kanady kilka dni później, wraz 

z ich ciężarówką i podróżującym na jej 

pokładzie Mercedesem klasy E. Transport 

ciężarówki drogą morską nie był nieste-

ty tanim przedsięwzięciem, zwłaszcza że 

w grę nie wchodziło rozebranie zestawu 

na mniejsze części i załadowanie go do 

kontenerów. Z drugiej strony Jan Jaap wy-

liczył, że przysłanie ciągnika siodłowego, 

naczepy oraz Mercedesa było tylko o po-

łowę droższe od wypożyczenia na miejscu 

zwykłego kampera, który nie sprawiłby 

przecież nawet w połowie takiej radości 

jak własna Scania.

Przygotowania

Na szczęście przygotowanie pojazdów do 

wyprawy nie pochłonęło większych kwot, 

gdyż pan Verweij podjął się tego osobiście, 

korzystając czasami z pomocy przyjaciół. 

Odpowiednie przygotowanie było nato-

miast o tyle ważne, że zarówno ciągnik, jak 

i naczepa musiały zostać doprowadzone do 

naprawdę idealnego stanu technicznego, 

aby nie wymagały obsługi przez najbliż-

szych kilka miesięcy. Po drugiej stronie oce-

anu próżno szukać przecież serwisu Scanii 

oraz części zamiennych do europejskich 

ciężarówek, dlatego też ewentualna awaria 

mogłaby okazać się naprawdę kosztowna 

i trudna do usunięcia. Aby temu zapobiec, 

konieczna była chociażby wymiana wszyst-

kich elementów eksploatacyjnych, takich 

jak sprzęgło czy okładziny hamulcowe. 

Naczepę trzeba było dostosować do ame-

rykańskich instalacji elektrycznych, w któ-

rych płynie prąd o napięciu 110 V. 

Podczas gdy europejscy przewoźnicy coraz 
chętniej kupują ciężarówki spełniające normy 
emisji spalin Euro 6, w Kanadzie najbardziej ceni 
się mocarne oraz proste Kenworthy i Western 
Stary. Nic więc dziwnego, że na organizowanych 
tam imprezach dominuje huk silników i czarny 
dym wydobywający się z wysokich kominów.

Wrażenie, jakie Scania robi w Ameryce 
Północnej, jest tym większe, że daleko-
dystansowe ciężarówki z kabiną nad silnikiem 
są tam dzisiaj już praktycznie niespotykane. 
Na trakerskich imprezach dominują ponadto 
najbardziej klasyczne modele z prostymi 
i bardzo długimi maskami.

Jan Jaap nawiązał wiele przyjaźni 
z amerykańskimi miłośnikami ciężarówek 
i jest pod ogromnym wrażeniem ich stylu 
tuningu. Tylko czekać, aż przed jego domem 
zaparkuje Scania z obniżoną linią okien, 
wydłużoną ramą i prostymi, sięgającymi 
nieba kominami.

Piękno kanadyjskiej natury wprost urzekło państwa 
Verweij, a dzięki kempingowemu statusowi ich 
pojazdu, dotarcie w te miejsca Scanią nie stanowiło 
większego problemu. Stany Zjednoczone przywitały 
ich natomiast zamkniętymi przez rząd parkami 
narodowymi...

Zestaw holenderskich podróżników 
to dowód na to, że trzynastoletnia 
ciężarówka z dwudziestoletnią naczepą 
mogą wyglądać naprawdę olśniewająco 
i godnie reprezentować europejski styl 
tuningu za oceanem.

We wnętrzu kampingowej naczepy 
naprawdę niczego nie brakuje. Można 
w niej spać, gotować czy wziąć prysznic. 
Spędzone w niej chwile będą z pewnością 
należały do najpiękniejszych wspomnień 
z dzieciństwa Vico i Leviego.
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ce Północnej potraktowano zestaw jak 

samochód kempingowy, co zwalnia jej 

użytkowników z przestrzegania przepi-

sów dotyczących aut ciężarowych. Podróż 

skutecznie spowalniają jednak cudow-

ne krajobrazy, piękne miasta i dziesiątki 

miłośników motoryzacji napotkanych po 

drodze, którzy z radością pokazują Ho-

lendrom swoje kolekcje hot rodów lub 

po prostu gromadzą się wokół niebieskiej 

Scanii na truckstopach. Do tych ostatnich 

zaliczyć można także kanadyjskie służby 

kontrolujące ciężarówki, które chętnie 

korzystały z możliwości zapoznania się 

z europejską techniką.

Co ważne, oba kraje okazały się ob-

fitować w zloty ciężarówek, na których 

europejska Scania zrobiła prawdziwą 

furorę. Świadczą o tym liczne nagro-

dy, które jurorzy konkursów postano-

wili przyznać pięknej Szwedce. Scania 

wywarła ogromne wrażenie także na 

amerykańskich kierowcach, którzy nie-

ustannie pytali o moc silnika, zabudowę 

czy zużycie paliwa. Co więcej, takie ele-

menty jak skrętna lub podnoszona oś na-

czepy wprawiały ich w niemały podziw 

dla technicznego wyrafinowania euro-

pejskich ciężarówek, a czasami budziły 

wręcz niedowierzanie. Jak przyznaje Jan 

Jaap Verweij, amerykańskie ciężarówki 

sprawiają wrażenie, jakby nic w nich się 

nie zmieniło od 30 lat. Są bardzo trwałe 

i możliwe do naprawienia najprostszymi 

narzędziami, lecz jednocześnie po pro-

stu bardzo przestarzałe. Z drugiej jed-

nak strony trudno odmówić im urody, 

szczególnie w przypadku klasycznych, 

ociekających chromem egzemplarzy 

z wydłużonymi ramami.

Zdjęcia z wyprawy można podziwiać 

każdego dnia w internecie. Państwo 

Verweij prowadzą na Facebooku profil 

„Scania in Amerika”, na którym dzielą 

się fotografiami najciekawszych osób 

i rzeczy napotkanych na trasie swojego 

przejazdu. ▐

Filip Bednarkiewicz
Fot. Jan Jaap i Larissa Verweij

Przygotowanie ciągnika zajęło jego 

właścicielowi tydzień, naczepę szyko-

wał dwa tygodnie. Jan Jaap, Larissa, 

Vico i Levi najpierw przejechali Scanią 

z Halifaxu do oddalonego o 6000 km 

Vancouver na zachodnim wybrzeżu Ka-

nady, a następnie udali się na południe 

w kierunku leżącego 2000 km dalej Los 

Angeles. Po drodze odwiedzili wszystkie 

zloty ciężarówek oraz miejsca związane 

z motoryzacją. Na ich szlaku znalazły 

się rówwnież atrakcje dla kilkuletnich 

chłopców.

Podziw i zdziwienie

W momencie pisania tego artyku-

łu państwo Verweij zakończyli właśnie 

podróż przez Kanadę i zmierzali na po-

łudnie w kierunku Los Angeles. Scania 

okazała sprawdzać się na amerykańskich 

autostradach nie gorzej niż na zatłoczo-

nych trasach Europy, nie powodując po 

drodze żadnych problemów. Podróżo-

wanie ułatwiał też fakt, że w Amery-

Po wyjechaniu z naczepy Mercedesem 
robi się w niej naprawdę przestronnie. 
Obudowane najazdy służą zresztą za 
dodatkowe szafki, dodatkowo zwiększają 
praktyczność wnętrza.

Amerykańskie wozy kempingowe występują 
przede wszystkim w rozmiarze XXL, jak zresztą 
wszystko inne na tym kontynencie. Potrafią 
one zawstydzić swoimi rozmiarami nawet 
europejską ciężarówkę z naczepą.

Zamontowana na łóżku kanapa dla sy-
nów państwa Verweij to ukłon w stronę 
bezpieczeństwa. Siedzi się na niej 
stosunkowo wysoko, co czyni podziwianie 
krajobrazów jeszcze przyjemniejszym.

Pamiątką po wyjeździe do Ameryki 
Północnej będą nie tylko setki zdjęć, 
lecz także liczne puchary zdobyte 
na tamtejszych imprezach. 
Z każdego z nich Jan Jaap jest 
oczywiście wyjątkowo dumny.

Amerykańskie ciężarówki wielu osobom 
kojarzą się właśnie ze wspaniałym 
oświetleniem, lecz Scania bohaterów 
artykułu nie jest w tej kwestii gorsza i równie 
dobrze prezentuje się na zlotach.

Przewożony w naczepie Mercedes 
klasy E dodatkowo zwiększa mobilność 
podróżników. W razie potrzeby mogą 
zostawić Scanię na kempingu lub 
truckstopie i udać się na zwiedzanie 
okolicy samochodem osobowym.

www.truck-van.pl
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