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Bezpłatna rejestracja – www.tsl-biznes.pl/spotkania

Pytania i dodatkowe informacje: spotkania@tsl-biznes.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 zwięk-
szać zyski i efektywność firmy transportowej.

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

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   – KATOWICE

Spotkania odbywają się w godzinach 9-17. 
Uczestnikom zapewniamy bezpłatny lunch 
i przerwy kawowe.

Dokonaj wstępnej rejestracji już dziś na 
www.tsl-biznes.pl/spotkania

Udział w Spotkaniach Transportowych jest
bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

SPOTKANIA TRANSPORTOWE – EDYCJA 2014
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D O S K O N A Ł Y  W  K A Ż D E J  S Y T U A C J I

Now y EU ROC ARGO Euro  V I  j e s t  pe r fekc y jn i e  p r z ygo tow a ny  do  k a żdego  z ada n i a  i  w  k a żde j  s y tuac j i . 

Dz i ęk i  dos tępny m ponad  11.0 0 0  moż l iw ych  wer s j i  i  opa ten tow a ne j  p r ze z  F TP techno log i i  H i - eSCR  

d y sponu je  op t y ma lną  moc ą ,  n i ż s z y m zuż yc i em pa l iw a  i  g w a r a n tu j e  spe ł n i en ie  r ygor y s t yc znych  nor m EU RO V I 

t y l ko  z  uk ł adem SCR bez  z a s tosow an i a  s y s temu EG R .  Doda tkowo nowe s i l n i k i  Tec tor  5  i  Tec tor  7  w p ł y w a j ą  na 

obn i żen ie  c a ł kow i t ych  kosz tów pos i ada n i a  i  u ż y t kow a n i a  TCO.  Z j e s zc ze  w ięk sz ą  n i e z awodnośc i ą  i  t r w a ło śc i ą ,  j e go 

wszechs t ronność  w y znac z a  now y k i e r unek  w  s wo je j  k a tegor i i .

Now y EUROCARGO Euro V I  to  Twój  ide a lny  pa r tne r  w in te re s ach ,  z awsze doskona ł y  w ybór.
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Ocieplenie
To ma być dobry rok! Tak mówią… Oczywiście nigdy nie zabraknie tych, co ciągle wypatrują 

czarnych chmur. Wszystko jednak wskazuje na to, że co złe, to za nami.

Z początkiem nowego przychodzi czas na podsumowanie starego. To był rok kolejnych 

nowości, które musiały być wprowadzone w związku z najnowszą normą emisji spalin, która 

właśnie zaczęła obowiązywać. Już wszyscy producenci mają wymienione całe gamy. 

Jedni przekonstruowali je kompleksowo, inni dokonali tylko niezbędnych korekt, wymuszonych 

przez większe, cięższe i wymagające lepszego chłodzenia silniki. Najbardziej spektakularna 

przemiana tego roku to całkowicie nowa gama Renault Trucks, która została przemodelowana 

od razu w całości. Sam ten fakt zrobił 

na wszystkich duże wrażenie. 

Jeszcze większe wywołał wygląd 

nowych pojazdów. Po Mercedesie 

Actrosie, którego premiera odbyła się 

w 2011 r., Renault Trucks wywołało 

emocje na podobną skalę. Niektórzy 

pokochali ten design od pierwszego 

wejrzenia, inni nie potrafi li 

go zrozumieć.

Ten rok to również coraz większe 

zainteresowanie alternatywnymi 

napędami. Trend szczególnie widać 

w pojazdach miejskich. 

Warszawskie MPO zamówiło 

29 śmieciarek zasilanych CNG,

MZA 35 autobusów na LNG. 

Zapowiadany z pewną ostrożnością 

boom na pojazdy z silnikami Euro 5, 

nadszedł, ale pod koniec roku. 

Jak to u nas, wszyscy czekali na 

ostatnią chwilę. Nietypowo grudzień przyniósł rekordowe wyniki sprzedaży. Jak podaje 

PZPM, zarejestrowano o 136,2% (+1316) więcej pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 16 ton 

niż w grudniu 2012, i o 32,4% (+559) niż w listopadzie ubiegłego roku. W sumie w całym 

2013 roku sprzedano 16 733 (+19,1% r./r.) takich pojazdów. Wśród nich ponad 85% stanowiły 

ciągniki. 

Nie mogą też narzekać producenci autobusów. W grudniu zarejestrowano 323 szt., 

czyli więcej o 219 niż przed rokiem i o 190 więcej niż w całkiem niezłym listopadzie 2013. 

Swoje kontrakty realizowały w końcówce roku Solaris (118 szt.) i Mercedes (111 szt.). 

Rewelacyjny grudzień zadecydował, że ubiegły rok niespodziewanie zamknął się na plusie 

(+9%), osiągając poziom 1385 sztuk. 

Mamy więc całkiem udany rok za sobą i dobre prognozy na właśnie rozpoczęty.▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Szybko z punktu A do punktu B. 
Wolno od pełnego do pustego.
Nowy Actros. Nowy wymiar ekonomiczności.

Zużycie paliwa mniejsze nawet o 7% przy spełnieniu normy Euro V i nawet o 5% przy spełnieniu normy Euro VI 
w porównaniu do poprzedniego modelu z silnikiem Euro V – dzięki wprowadzeniu wielu innowacji nowy Actros przynosi 
konkretne oszczędności na każdym przejechanym metrze. Standardowa instalacja systemu FleetBoard® 
umożliwi Państwu ponadto dodatkowe zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 10%. Rezultat: wyjątkowo dochodowe rozwiązanie.
Teraz u najbliższego dealera Mercedes-Benz oraz na stronie internetowej www.mercedes-benz.pl.



C iemnoniebieski ciągnik nie wyróżnia 

się niczym szczególnym – o ile Scania 

z wysoką kabiną Topline i silnikiem 

o mocy blisko 500 KM może się nie wyróż-

niać. Wygładzone narożniki, charaktery-

styczne dla modelu Streamline współgrają 

z obudowaną naczepą. Pod wieloma wzglę-

dami jest to zestaw przyszłości. 

W moim niebieskim domu…

Ma wszystko, czego należy oczekiwać 

od pojazdu długodystansowego. W wy-

posażeniu kabiny nie ma kompromisów. 

Jest wykończona w odcieniach beżu, które 

łagodzą czerń i szarość występujące na ta-

blicy rozdzielczej, podłodze i wokół drzwi. 

Przytulna, ale praktyczna ma przy tylnej 

ścianie rozsuwaną dolną leżankę, monto-

waną obecnie w standardzie. Do górnej 

leżanki prowadzi rozkładana drabinka 

o szerokich stopniach. Na samym dole jest 

chłodziarka. W obszernych schowkach 

nad przednią szybą ukryto kuchenkę mi-

krofalową oraz ekspres do kawy z dwoma 

kubkami termicznymi. „Zastawa stoło-

wa” jest srebrzysta i równie nowoczesna 

w formie jak samochód. Przed fotelem 

pasażera znajduje się rozkładany, stabilny 

stolik. Wciąż jeden z najlepszych, jakie są 

na rynku. 

Kierowca jest w centrum uwagi kon-

struktorów Scanii. Kabiny ciężarówek 

z Södertälje od dawna wyróżniają się kom-

fortem i elegancją. Musiało upłynąć kilka 

lat, nim dystans do nich nadrobili kon-

kurenci, którzy wystrój wysoce użyteczny 

mylili z ordynarnym. Wobec ich najnow-

szych osiągnięć Scania nadal prezentuje się 

atrakcyjnie jako „klasyka gatunku”. 

Z rozsądkiem

Silnik o mocy 490 KM należy do naj-

nowszej generacji jednostek Euro 6. Jego 

maksymalny moment obrotowy prze-

kracza 2500 Nm i jest dostępny już przy 

tysiącu obrotów na minutę. Świetnie ko-

rzysta z tego zautomatyzowana skrzynia 

biegów Opticruise z ostatnim biegiem bez-

pośrednim. W połączeniu z niezwykle ma-

łym przełożeniem mostu 2,59 umożliwia 

Swobodnie
Scania wprowadza kolejny system oszczędzający paliwo: Eco-roll. 
Ponieważ odpuszczenie gazu czasem nie wystarcza. 

Eco-roll jest skoordynowany z tempomatem 
Active Prediction. Wrzuca bieg jałowy, 
gdy warunki umożliwiają pozostawienie 
go przez co najmniej 10 sekund. 

6 TruckTruckVanVan&
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osiąganie wysokiej prędkości przy zacho-

waniu niskich, ekonomicznych obrotów 

silnika. Skrzynia nie ma pedału sprzęgła. 

Wyposażona jest natomiast w trzy tryby 

pracy: ekonomiczny, standardowy i Power. 

W zależności od potrzeb kierowca może 

wybrać jeden z nich dźwigienką pod kie-

rownicą, która obsługuje również wszyst-

kie pozostałe funkcje skrzyni biegów. 

Ze skrzynią aktywnie współpracuje 

przewidujący tempomat Active Predic-

tion, który dostosowuje prędkość jazdy 

do ukształtowania terenu przed samocho-

dem. W najnowszej wersji unika on zbęd-

nych zmian przełożeń, np. w sytuacji gdy 

szczyt wzniesienia jest już blisko. Działa-

nie tempomatu zależy również od trybu, 

w jakim aktualnie pracuje skrzynia. Eko-

nomiczna jazda wiąże się z zezwoleniem 

na większe spadki prędkości oraz zakazem 

przekraczania zadanej prędkości maksy-

malnej. Tryb standardowy umożliwia roz-

pędzenie pojazdu przed wzniesieniem po-

wyżej zadanej prędkości, a tryb Power po 

prostu utrzymuje prędkość zakodowaną 

przez kierowcę i sprawia, że Active Predic-

tion działa jak zwykły tempomat. Nie jest 

to ekonomiczne, ale skraca czas przejazdu. 

Tryby dostępne w skrzyni można ustawić 

podczas wizyty w autoryzowanym serwi-

sie. Power jest polecany przede wszystkim 

doświadczonym użytkownikom, którzy 

będą korzystać z niego z rozsądkiem. Jeśli 

komuś zależy najbardziej na ograniczeniu 

zużycia paliwa, może poprzestać na trybie 

ekonomicznym i standardowym, a także 

obniżyć prędkość maksymalną, na jaką 

nastawiony jest ogranicznik. 

Luz kontrolowany

Ciągnik jest oczywiście wyposażony 

w układ Scania Driver Support, który 

wystawia ocenę kierowcy. Jednak na jego 

wskazania coraz większy wpływ mają 

pomocnicze systemy elektroniczne, któ-

re sprzyjają oszczędnej jeździe. Jednym 

z nich jest wspomniany tempomat, innym 

nowość, dostępna już u dilerów w pojaz-

dach z Active Prediction i skrzynią Opti-

cruise bez pedału sprzęgła. Jest to układ 

Eco-roll, który wrzuca bieg jałowy, aby 

zmniejszyć spalanie. 

Scania, która jest pionierem wielu no-

woczesnych układów wspomagających, 

wprowadza ten system z pewną zwłoką. 

Jak pamiętamy, inżynierowie fi rmy za-

wsze niechętnie patrzyli na utratę choćby 

odrobiny kontroli nad układem napędo-

wym. Wyrazem tego było długie stoso-

wanie zautomatyzowanych skrzyń z pe-

dałem sprzęgła, który należało wcisnąć 

przy ruszaniu i zatrzymywaniu pojazdu. 

Jednak Eco-roll przekonał ich swoją sku-

tecznością. Pozwala zmniejszyć wydatki 

na paliwo nawet o 2%, co już w skali roku 

daje niebagatelne oszczędności, a co do-

piero przy przebiegu sięgającym miliona 

kilometrów, który w Scanii należy do ty-

powych. 

Działanie Eco-roll uwidacznia się 

na ekranie pośrodku „zegarów”, w tym 

samym miejscu, gdzie można podglą-

dać oceny systemu Driver Support czy 

funkcjonowanie tempomatu. Moment 

„wrzucenia na luz” bez wysiłku rozpozna 

również ucho doświadczonego kierow-

cy. Eco-roll współpracuje z tempomatem 

Active Prediction. Rzecz polega na tym, iż 

oszczędność ze swobodnego toczenia się 

pojawia się dopiero, gdy taka jazda trwa 

dłużej niż 10 sekund. Bez pomocy da-

nych o nachyleniu drogi przed pojazdem 

trudno byłoby maksymalnie wykorzystać 

potencjał tkwiący w Eco-roll. Decyzję za 

każdym razem podejmuje komputer, któ-

ry przelicza, czy bardziej ekonomicznie 

będzie włączyć bieg jałowy czy zjeżdżać ze 

wzniesienia, hamując silnikiem przy od-

ciętym dopływie paliwa. 

Układ działa w pełni automatycznie 

i nie jest w żaden sposób uciążliwy dla kie-

rowcy. Nie spowalnia tempa jazdy, przy-

nosi nawet swego rodzaju ulgę, gdy cichnie 

dźwięk silnika, a wokół rozlega się jedynie 

szum powierza opływającego kabinę. 

Obecnie Scania włączyła się w pro-

jekt badania zestawów poruszających się 

w skoordynowanych konwojach, pro-

wadzonych przez ciężarówkę jadącą na 

przedzie. Wymaga to skutecznego, bez-

przewodowego przesyłu danych między 

pojazdami w konwoju, który sprawiałby, 

że wszystkie reagowałyby „jak jeden mąż”, 

hamując i rozpędzając się w tym samym 

momencie i równie intensywnie. Tylko 

w ten sposób możliwe stanie się zmniej-

szenie odstępów między pojazdami i ko-

rzystanie z cienia aerodynamicznego po-

przednika, co przynosi zmniejszenie oporu 

powietrza i zużycia paliwa. Scania testując 

tego typu konwoje, we własnym zakresie 

odnotowała spadek spalania dochodzący 

do 5%. Automatyzacja prowadzenia cię-

żarówki, w tym wykorzystanie przewidu-

jącego tempomatu i Eco-roll z pewnością 

ułatwi tworzenie tego typu konwojów. 

Z korzyścią dla ekologii, bezpieczeństwa 

i… spokoju kierowcy. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Scania R490 LA4×2MNA Euro 6

Dmc (t) 19
Masa własna (t) 7,45
Rozstaw osi (mm) 3700
Typ silnika DC13 125
Liczba i układ cylindrów R6
Pojemność (dm3) 12,7
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) 490/360/1900
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) 2550/1000÷1300
Skrzynia biegów zautomatyzowana GRS905R 12+2 z Opticruise
Przełożenie przekładni głównej 2,59:1
Przeglądy 
 silnik co 120 tys. km przy dmc zestawu do 36 t
  co 90 tys. km przy dmc zestawu 45 t
 skrzynia biegów co 360 tys. km
 tylny most co 360 tys. km
Gwarancja 1 rok

„Kuchnia pełna marzeń”, czyli mikro-
falówka i ekspres. Kabina wypełniona 
zapachem gorącej kawy i przekąsek staje 
się jeszcze bardziej przytulna.

Rozsuwana dolna leżanka 
jest w Streamline standardem. 
Na górną prowadzi rozkła-
dana drabina. 

Skórzana kierownica 
i beżowe wstawki 
podnoszą standard 
wyposażenia.

http://www.facebook.com/TruckVanPL

dołącz do nas!dołącz do nas!
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Zawirowanie
W czerwcu 2013 r. zaczęła obowiązywać znowelizowana 
ustawa Prawo o ruchu drogowym, która zmieniła zasady 
dopuszczania pojazdów do ruchu. Wśród producentów zabudów 
zawrzało. Najwięcej wątpliwości wzbudziły przepisy, które 
wprowadzają obowiązek homologacyjny w przypadku pojazdów 
jednostkowych, czyli takich, które są produkowane 
na indywidualne zamówienie w liczbie jednej sztuki rocznie. 

Tomasz Bartoszewicz, 
PTM – Professional Trailers & Management

Jak każda regulacja i ta zakładała pewne 
usprawnienia i zwiększenie bezpieczeństwa, 
niestety organizacyjnie nie było to udane po-
sunięcie. Nam nie zaszkodziło bezpośrednio, 
ale wdrożono wiele zmian w systemie ho-
mologacji europejskich, które już powinien 
obsługiwać w Europie zintegrowany system. 

Oczywiście to fikcja i niestety problemy dotknęły również nas, 
zwłaszcza przy nowych modelach naczep i rozszerzeniach ho-
mologacji.

Piotr Ogrodowicz, 
dyrektor handlowy w firmie Wielton S.A. 

W pewnym sensie ustawa porządkuje ry-
nek, ale też i wprowadza zamęt – jak to w Polsce 
ze wszystkimi nowymi ustawami (patrz: ustawa 
‘śmieciowa’). Dla takich firm jak Wielton to za-
pewne plus, ale dla klientów nie zawsze. Nieste-
ty, na rynku jest wiele nierzetelnych podmiotów 
i poprzez niefrasobliwe podejście przysporzy-

li wiele problemów właśnie klientom (nierzetelnie ich informując 
o problemach związanych z brakiem homologacji). 

Michał Rzoska, 
dyrektor operacyjny Timex S.A.

Zmiany ustawy wprowadziły dość spore zamie-
szanie głównie z uwagi na to, że zabrakło prze-
pisów wykonawczych i w praktyce sparaliżowało 
to rejestracje jednostkowe. Po raz kolejny okazało 
się jednak, że rynek nie zna próżni i firmy, które nie 
mogły sobie pozwolić na zatrzymanie sprzedaży 

z uwagi na niedociągnięcia urzędników, zaczęły rejestrować pojazdy na 
jednostkowe dopuszczenie za naszą zachodnią granicą i sprowadzać 
je do Polski jako używane już zarejestrowane. Swoją drogą jesteśmy 
w chwili obecnej chyba jedynym krajem w Unii, w którym zarejestro-
wanie nowego pojazdu specjalistycznego, wymagającego odstępstwa 
ministerialnego albo trwa prawie rok albo nie jest w ogóle możliwe, pod-
czas gdy ten sam pojazd z dwudniową rejestracją niemiecką rejestro-
wany jest bez żadnych problemów przez najbliższy wydział komunikacji.Piotr Iwański, 

dyrektor handlowy, członek zarządu 
Schwarzmüller Polska Sp. z o.o.

W mojej ocenie zmiany w ustawie wyrów-
nują koszty ponoszone przez producentów, 
ponieważ wiele firm płaciło za procedurę 
homologacyjną, a inne nie, wystawiały tylko 
oświadczenia jednostkowe, często przy po-
wtarzalnym produkcie. Oczywiście w przy-

padku zabudów jest to duży problem dla wszystkich i należałoby 
np. zastanowić się nad rozwiązaniami sprawdzonymi już w kra-
jach zachodniej Europy.

Do tej pory pojazdy takie mogły po-

ruszać się po drogach publicznych 

na podstawie zaświadczenia otrzy-

mywanego w okręgowej stacji kontroli 

pojazdów. Kosztowało dużo mniej niż 

przejście całego procesu homologacji, 

więc stwarzało sporą pokusę do nagina-

nia prawa. Zmiany wzbudziły wiele emo-

cji, ponieważ z jednej strony powstały 

poważne bariery dla małych fi rm, z dru-

giej natomiast dały nadzieję na oczysz-

czenie rynku z nieuczciwych producen-

tów, którzy oferowali swoim klientom 

niebezpieczne konstrukcje.

Chcąc dowiedzieć się, jak zmianę przepisów i ich wejście 

w życie ocenia branża, zadaliśmy przedstawicielom fi rm na-

stępujące pytanie: 

Jak państwa zdaniem nowelizacja ustawy Prawo o ruchu dro-

gowym wprowadzająca nowe zasady wydawania świadectw do-

Dodatkową niedogodnością, z którą 

musieli zmierzyć się producenci zabudów 

był brak wyznaczonych ośrodków, które 

mogą przeprowadzać proces dopuszcza-

jący pojazdy do ruchu. 20 sierpnia 2013 r.

Ministerstwo Transportu opublikowało 

obwieszczenie, w którym wskazało dwie 

jednostki uprawnione do przeprowadza-

nia badań homologacyjnych oraz badań 

potwierdzających spełnianie odpowied-

nich warunków lub wymagań technicz-

nych danego pojazdu w celu dopuszczenia 

jednostkowego pojazdu albo dopuszcze-

nia indywidualnego pojazdu. W między 

czasie fi rmy radziły sobie, korzystając 

z usług uprawnionych jednostek u naszych 

sąsiadów. Kolejne obwieszczenie ministra 

transportu z 5 listopada 2013 r. rozszerzy-

ło liczbę jednostek uprawnionych do pię-

ciu. Aktualnie są to: Przemysłowy Instytut 

Motoryzacji z siedzibą w Warszawie, Insty-

tut Transportu Samochodowego z siedzibą 

w Warszawie, Instytut Technologiczno-

-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach, In-

stytut Badań i Rozwoju Motoryzacji Bos-

mal Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 

oraz Przemysłowy Instytut Maszyn Bu-

dowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce. 

puszczenia do ruchu pojazdów produkowanych jednostkowo 

wpłynęła (wpływa) na konkurencyjność fi rm zabudowujących 

operujących na polskim rynku? Czy ogranicza ona przedsię-

biorców, stawiając przed nimi poważne bariery, czy może czyści 

rynek z nierzetelnej konkurencji? KD
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Krzysztof Adamiuk, 
prezes zarządu 
Meiller 
Polska Sp. z o.o. 

Ustawa sama w so-
bie jest słusznym 
posunięciem zbliża-
jącym nasze pra-

wodawstwo do standardów unijnych 
i pozwalającym wyeliminować z rynku 
przypadkowe konstrukcje, nie zawsze bez-
pieczne. Jednocześnie konieczność prze-
syłania dokumentów wystawionych przez 
certyfikowane jednostki badawcze do Mi-
nisterstwa Transportu i wystawianie przez 
nie dokumentów dopuszczenia jednostko-
wego jest pomysłem mocno chybionym, 
powodującym duże perturbacje czasowe 
przekładające się na konkurencyjność 
i rentowność branży. Nie jest zrozumiałe 
dlaczego wzorem innych krajów unijnych, 
dokumenty wystawione przez certyfiko-
wane przez wspomniane ministerstwo 
jednostki badawcze nie mogą być podsta-
wą do udzielenia  decyzji dopuszczenia 
jednostkowego bezpośrednio przez staro-
stwo, jako jednostkę rejestrującą. Tak od-
bywa się to np. w Niemczech czy Czechach 
i proces ten trwa godzinę, a nie kilka tygodni 
jak w przypadku Polski. Jaka jest rola mi-
nisterstwa w tym procesie, nie jest zrozu-
miałe, a tym bardziej budzi wątpliwości, 
czy rola ta jest konieczna.

Marcin 
Wykurz, 
kierownik działu 
handlowego 
w firmie Mega

Ustawa na pewno spo-
wodowała wiele za-
mieszania i była nie-

właściwie wprowadzona. Do dzisiejszego 
dnia jest wiele niejasności dotyczących 
dopuszczania i rejestrowania pojazdów 
produkowanych jednostkowo. Dopusz-
czenie jednostkowego wyrobu trwa zbyt 
długo, a jego koszt jest zdecydowanie 
za wysoki. Jest popyt na wyroby nie-
standardowe, ale przez trudności zwią-
zane z rejestracją wielu klientów się 
wycofuje. Myślę, że małe firmy produk-
cyjne mają spore problemy z tego tytułu. 
Ustawa nie czyści rynku z nierzetelnej 
konkurencji, a stwarza bariery małym 
producentom. W większości zajmowali 
się oni produkowaniem pojazdów i za-
budów nietypowych, których większe 
firmy nie podejmowały się wykonywać 
z uwagi na nieopłacalność zbudowa-
nia jednostkowego wyrobu na seryjnej 
linii produkcyjnej. Przecież firma, która 
w ciągu roku wykona kilka sztuk produk-
tów jednostkowych, nie będzie konku-
rencją dla firm produkujących setki czy 
tysiące wyrobów seryjnych.

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

Nowe przepisy z całą 
pewnością doprowa-

dziły do spadku konkurencyjności firm za-
budowujących. Konieczność dokonywania 
badań dopuszczających do ruchu w opar-
ciu o kilka wyznaczonych instytucji oraz 
późniejsze wystąpienie z wnioskiem o jed-
nostkową rejestrację do ministerstwa jest 
bardzo dużym utrudnieniem, które ‘czyści’ 
rynek z nierzetelnej konkurencji niejako 
‘przy okazji’. Skutecznie jednak uniemoż-
liwia klientom odbiór i wprowadzenie do 
eksploatacji zamówionego, przygotowa-
nego pod specyficzne wymagania pojaz-
du (średni czas od momentu zabudowy 
do momentu otrzymania dokumentów 
z ministerstwa to obecnie ok. 2 miesiące). 
Z punktu widzenia firm transportowych jest 
to czas stracony. Sprawa jest tym bardziej 
niezrozumiała, jeśli sytuację z naszego po-
dwórka skonfrontujemy z podobnymi prze-
pisami w Niemczech. Często spotykam się 
z decyzją klienta na zakup używanego po-
jazdu z zagranicy zamiast nowego z pol-
skiej sieci dealerskiej – po prostu rejestruje 
samochód bez przeszkód. 
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Nasze badania są jednodniowe. W za-

leżności od potrzeb wykonujemy je w In-

stytucie lub u klienta. Sprawozdanie jest 

gotowe w ciągu tygodnia roboczego.

Długo trzeba czekać na takie badanie?

W tej chwili wykonujemy je na bie-

żąco. Zanim klient do nas trafi  prosimy 

o przesłanie zdjęcia pojazdu, żeby uniknąć 

przedłużania całego procesu. Oczywiście 

nie wszystko da się zweryfi kować na pod-

stawie zdjęcia, ale pierwsze uwagi możemy 

w dokumentacji. Kolejny problem pojawia 

się, gdy pojazd bazowy jest kupowany za 

granicą, ponieważ podczas procedury do-

puszczającej do ruchu trzeba porozumieć 

się z producentem, a przedstawicielstwa 

w Polsce różnie podchodzą do takiej 

współpracy. I to właśnie wpływa na wy-

dłużanie się całego procesu. 

Ile do tej pory wydaliście dopuszczeń 

jednostkowych?

Wykonaliśmy około 120 badań.

Od czerwca obowiązują nowe przepisy 

dotyczące przyznawania dopuszczeń 

pojazdom jednostkowym. Już od mo-

mentu wejścia ich w życie przedsię-

biorcy natrafi li na spore przeszkody. 

Teraz skarżą się na wydłużony czas 

oczekiwania na zezwolenia z minister-

stwa. Dlaczego to tak długo trawa?

Procedura jest dwuetapowa. Pierwszy 

etap obejmuje badania w jednostce upraw-

nionej, która ma sprawdzić, czy pojazd 

spełnia wymagania. Drugi etap kończy się 

decyzją administracyjną ministra na co 

ustawowo przewidzianych jest 30 dni.

Ale podobno te terminy są przekracza-

ne. Jak pan myśli, dlaczego?

Do wniosku o dopuszczenie jednostko-

we trzeba załączyć szereg dokumentów, 

jednym z nich jest nasze sprawozdanie. 

Najwięcej problemów stwarza prawo wła-

sności. Z reguły są to pojazdy budowane 

wieloetapowo: podwozie, które ma homo-

logację jest zabudowywane dowolną zabu-

dową. Przeważnie są to pojazdy ciężarowe 

kupowane przez fi rmy w formie leasingu. 

W efekcie właścicielem podwozia jest fi r-

ma leasingowa, zabudowuje je fi rma X, 

a docelowo będzie poruszał się tym po-

jazdem pan Y. Dlatego ustalenie prawa 

własności często nie jest proste. Oczywi-

ście i na to znaleziono radę, wystawiając 

upoważnienia. Niemniej jest to nowa pro-

cedura w Polsce i potrzeba trochę czasu, 

aby wypracować pewne rozwiązania sys-

temowe. Poza tym cały czas obowiązuje 

30-dniowy termin ustawowy. Domyślam 

się, że producenci i przyszli użytkownicy 

tych pojazdów woleliby, żeby decyzja była 

wydawana z dnia na dzień.

Gubią się 
w dokumentacji
O procesie uzyskiwania dopuszczeń 
jednostkowych i problemach, na jakie natrafiają 
producenci zabudów, rozmawiamy ze Sławomirem 
Cholewińskim, kierownikiem Pracowni Badań 
Pojazdów, zastępcą kierownika Zakładu 
Homologacji i Badań Pojazdów w Instytucie 
Transportu Samochodowego.

» Nasze badania są jednodniowe. 
W zależności od potrzeb wykonujemy je w Instytucie 

lub u klienta. Sprawozdanie jest gotowe w ciągu 
tygodnia roboczego «

sformułować wcześniej. Prosimy także 

klienta, by uprzednio przesłał nam doku-

mentację – pełna informacja z opisem pro-

cedury dopuszczenia jednostkowego oraz 

wzory wymaganych dokumentów znajdu-

ją się na stronie internetowej Instytutu. 

Częstym problemem, na który napoty-

kają klienci, jest oświetlenie pojazdów za-

budowanych w drugim etapie. Producenci 

dokładają dodatkowe oświetlenie, oznako-

wanie konturowe i nie zawsze dobrze sobie 

z tym radzą. 

Firmy, które do tej pory przecho-

dziły przez proces homologacji raczej 

nie natrafi ają na trudności. Inaczej jest 

w przypadku podmiotów, które do tej pory 

unikały homologacji, np. ze względu na 

koszty czy na małą produkcję. Gdy trafi ają 

do nas po raz pierwszy, bywa że gubią się 

Czy proponujecie państwo pomoc tym 

klientom, którzy nie radzą sobie z kom-

pletacją odpowiednich dokumentów?

Staramy się pomagać w miarę możliwo-

ści i w granicach rozsądnego kompromisu 

– nie dopuszczamy do konfl iktu interesu, 

czyli sytuacji, w której weryfi kowalibyśmy 

wniosek przez nas przygotowany.

Jaki jest koszt dopuszczenia jednost-

kowego?

To zależy od pojazdu – cena waha się 

w granicach: 1000–4000 zł. Oczywiście 

cena rośnie, gdy musimy pojechać do 

klienta, niemniej możemy ją uśrednić na 

poziomie 2500–3000 zł.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Katarzyna Dziewicka
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Polskie biuro IDIADY jest bardzo ak-

tywne, jeżeli chodzi o realizowanie 

usług homologacyjnych dla polskich 

producentów przyczep, samochodów skom-

pletowanych, autobusów, motocykli (kilka-

set homologacji wydanych w ciągu ostatnich 

sześciu lat blisko pięćdziesięciu różnym pro-

ducentom). To właśnie pozwoliło pracowni-

kom polskiego oddziału IDIADY wyrobić 

sobie pogląd na temat zmian w przepisach 

homologacyjnych (rejestracyjnych), które 

miały miejsce w 2013 roku w Polsce. 

Jak rzecz wygląda z punktu widzenia 
IDIADY, mówi Kamil Przewoski, 
kierownik polskiego biura.

Zmiany, z którymi mamy do czynienia, 

musiały nastąpić wcześniej czy później, 

nia, niewystarczająco mocne kotwiczenia 

pasów bezpieczeństwa i siedzeń). W tej 

chwili, aby dopuścić do ruchu pojazd nie 

posiadający homologacji typu, producent 

musi przejść dość skomplikowaną proce-

durę niewiele się różniącą od normalnej 

homologacji. W Polsce jest ona bardziej 

skomplikowana niż np. w ościennych 

Niemczech. Wydaje się jednak, że taka 

jest intencja Komisji Europejskiej: aby 

pojazdy produkowane nawet w małych 

seriach czy wręcz w pojedynczych egzem-

plarzach, przechodziły w miarę dokładną 

weryfi kację wymagań homologacyjnych 

(producenci takich pojazdów zwolnieni są 

jedynie z badań niszczących i z niektórych 

bardziej skomplikowanych badań emisji 

spalin). Niewykluczone więc, że z czasem 

również i w pozostałych krajach UE pro-

Tym bardziej, że pojęcie „typu” w homolo-

gacji jest stosunkowo elastyczne: do jednej 

homologacji można „wrzucić” np. pojazdy 

o różnych wymiarach czy o różnych typach 

zabudowy. To wszystko powoduje, że nawet 

fi rmy, które do tej pory nie brały pod uwagę 

homologacji, zaczynają o niej myśleć cał-

kiem poważnie. Taką też tendencję widzi-

my wśród naszych klientów.

Niektórzy producenci „boją się” nie tyl-

ko kosztów homologacji, ale też trudności 

organizacyjnych i technicznych z nią zwią-

zanych. Jest to obawa w dużym stopniu 

nieuzasadniona. IDIADA podczas proce-

su homologacji prowadzi producenta za 

rękę: pomaga przygotować prawidłową 

dokumentację oraz przygotować i wdrożyć 

podstawowy system jakości (producent 

ubiegający się o homologację typu musi 

wprowadzić  system jakości, spełniają-

cy przynajmniej wybrane punkty normy 

ISO 9001). Dzięki temu nasi klienci, na-

wet Ci nie posiadający wcześniej żadnego 

systemu jakości i żadnego doświadczenia 

z homologacji, są w stanie z naszą pomocą 

wdrożyć podstawowy system jakości i uzy-

skać homologację na pierwszy typ pojazdu 

w ciągu zaledwie 2-3 miesięcy. Kolejne ho-

mologacje zajmują już znacznie miej czasu 

(około miesiąca).

Zachęcam więc, aby nie bać się ho-

mologacji. I pozostaję do państwa dyspo-

zycji.

» Koszt homologacji europejskiej zaczyna być 
porównywalny z kosztem dopuszczenia jednostkowego 

kilku (kilkudziesięciu) pojazdów. Pojęcie ‘typu’ 
jest stosunkowo elastyczne: do jednej homologacji 
można ‘wrzucić’ np. pojazdy o różnych wymiarach 

czy o różnych typach zabudowy «

Nie bójmy się homologacji!

Applus IDIADA to hiszpańska firma homologacyjno-
inżynieryjna, posiadająca (między innymi) 
przedstawicielstwo w Polsce. W pewnym uproszczeniu 
można powiedzieć, że IDIADA to hiszpański odpowiednik 
niemieckiego TÜV-u albo polskiego ITS-u. 

Kamil Przewoski, IDIADA Poland

ul. Rubież 46/C3/2, 61-612 Poznań 
tel. kom. 691 222 747, 
e-mail: kprzewoski@idiada.com

Nowe przepisy homologacyjne 
z punktu widzenia IDIADY

cedury dopuszczeń jednostkowych będą 

bardziej skomplikowane.

Co więc pozostaje producentom pojaz-

dów? Biorąc pod uwagę stosunkowo duże 

w tej chwili koszty dopuszczenia jednostko-

wego, okazuje się, że w przypadku niektó-

rych kategorii pojazdów już przy rocznej 

produkcji kilku (kilkudziesięciu) sztuk da-

nego typu, koszt homologacji europejskiej 

(pozwalającej nawiasem mówiąc bez prze-

szkód rejestrować pojazdy w każdym kraju 

Unii Europejskiej) zaczyna być porówny-

walny z kosztem dopuszczenia jednostko-

wego tych kilku (kilkudziesięciu) pojazdów. 

ponieważ funkcjonująca do tej pory za-

sada dopuszczania do ruchu jednej sztuki 

danego typu pojazdu w roku bez homolo-

gacji była furtką, przez którą wielu produ-

centów (trzeba przyznać – z braku lepszej 

możliwości) wypuszczało na drogi bardzo 

dużo pojazdów, z których część na tych 

drogach w ogóle nie powinna się znaleźć 

– jako niespełniająca podstawowych wy-

magań homologacyjnych (najczęstsze nie-

zgodności to przekroczenie dopuszczalnej 

masy całkowitej z powodu zbyt dużej masy 

własnej i zbyt dużej deklarowanej ładow-

ności, błędy w rozmieszczeniu oświetle-
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W ielki Rajd jest częścią wydarzenia 

dobrze znanego klientom Inter 

Cars, czyli Gali Mistrzów Warsz-

tatu, która organizowana jest już od wie-

lu lat. Udział w fi nale tego konkursu, ma 

prestiżowe znaczenie i jednocześnie jest 

wspaniałą okazją do spotkania profesjo-

nalistów całej branży. W tym roku do wy-

grania są nagrody pieniężne o wartości 

1  500 000 zł! Konkurs będzie trwał od 

1 lutego do 15 maja 2014 r. Finał Gali 

Mistrzów Warsztatu w tym roku odbędzie 

się w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach, 

13-15 czerwca 2014 r. 

Zasady konkursu będą zbliżone do tych 

z ubiegłego roku. II edycja Wielkiego Raj-

du będzie polegała na tym, aby w określo-

nym czasie kupować produkty wybranych 

dostawców. W ten sposób klienci będą 

gromadzić punkty na swoim koncie. Ich 

stan, podobnie jak w poprzedniej edycji, 

będzie można sprawdzać on-line.

Aby wziąć udział w Wielkim Rajdzie, 

każdy z klientów będzie musiał zare-

jestrować się na stronie internetowej 

http://www.galamistrzow.pl/, wypełniając 

krótki formularz. Punkty będą naliczane 

od momentu zarejestrowania.

W trakcie trwania II edycji Wielkiego 

Rajdu będą organizowane tzw. Odcinki 

Specjalne, czyli dodatkowe miesięczne 

konkursy premiowane podwójną licz-

bą punktów. Ci uczestnicy, którzy w tych 

krótkich odcinkach zdobędą największą 

liczbę punktów, otrzymają nagrody w trak-

cie trwania promocji. Będą mogli uczest-

niczyć w rajdowych spotkaniach w towa-

rzystwie znanych nazwisk motor sportu, 

m.in. Krzysztofa Hołowczyca! 

W ubiegłym roku spotkania te cieszyły 

się dużą popularnością, dlatego organi-

zatorzy zdecydowali się powtórzyć już 

sprawdzoną formułę. Spotkania te odbędą 

się w marcu, kwietniu i maju 2014 r. No-

wością będą oddzielne spotkania dla klien-

tów rynku pojazdów ciężarowych, tak aby 

i oni mogli poznać smak prawdziwej raj-

dowej przygody w samochodzie ciężaro-

wym. Będzie jeszcze więcej atrakcji zwią-

zanych z motosportem, znane nazwiska, 

szkoła jazdy, itp. ▐

Fot. IC

Od początku nowego roku w Czosno-
wie działa salon firmowy Isuzu. W Polsce 
będzie to pierwsza tego typu placówka, 
i jedna z nielicznych w Europie, gdzie pod 
jednym dachem będą sprzedawane samo-
chody Isuzu z segmentu pikap, samochody 
dostawcze do 3,5 t dmc, lekkie ciężarówki 
3,5÷7,5 t oraz auta ciężarowe 7,5÷12 t. 

Inter Cars będzie również autoryzowanym 
dystrybutorem części zamiennych do silników 
Isuzu: samochodowych, przemysłowych (Ku-
bota), pracujących w maszynach budowlanych 
(np. Komatsu) oraz silników stacjonarnych, 
trakcyjnych i zaburtowych. 

„W obliczu szeroko stosowanych nowocze-
snych technologii, jak choćby silniki spełniają-
ce normę czystości spalin Euro 6, związanie 
się ze światowym liderem z branży było tylko 
kwestią czasu – podsumowuje Witold Kmie-
ciak, członek zarządu Inter Cars. – Dzięki 
temu dla naszych klientów będziemy mogli na-
dal prowadzić szkolenia techniczne, produkto-
we i obsługowe na najwyższym poziomie”. 

Szefem Isuzu w Inter Cars został Michał 
Wiśniewski, współtwórca m.in. marki Feber 
należącej do IC. 

Samochody Isuzu objęte są 2-letnią gwa-
rancją bez limitu kilometrów, w przypadku 
pikapów to 5 lat. Logistyka części będzie 
oparta o rozwiązania Inter Cars. Większość 
pojazdów produkowanych jest w Japonii 
i montowanych we Włoszech. Do Polski będą 
dostarczane już z zabudową marki „Titan” 
z europejską homologacją. W razie potrzeby, na 
specjalne zamówienie, zabudowę będzie wyko-
nywał również Feber. Klienci Isuzu będą mogli 
także liczyć na specjalnie opracowaną ofertę 
finansowania pojazdów. ▐

Fot. IC

Hołek po raz drugi 
w Wielkim Rajdzie

Jeden z ubiegłorocznych Odcinków Specjalnych obył się 
w Mikołajkach na szutrowych drogach, 
które są specjalnością Krzysztofa Hołowczyca. 

Podobnie jak w zeszłym roku twarzą konkursu 
Wielki Rajd, organizowanego przez Inter Cars SA, 
będzie Krzysztof Hołowczyc. 

ISUZU 
w Inter Carsie
Inter Cars rozpoczął 
współpracę z Isuzu Trucks 
i Isuzu Automotive Polska. 
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Model D 2 m ma niewielkie 
wymiary zewnętrzne, posiada 
kabinę umieszczoną nad sil-
nikiem, jest wyjątkowo zwrot-
ny i łatwy w prowadzeniu. We 
wszystkich wersjach tego ty-
poszeregu dostępne są niskie, 
a więc „szybkie”, przełożenia 
tylnej osi, sprzyjające oszczę-
dzaniu paliwa. Wariant o dmc 
7,5 t może być wyposażony 
w zautomatyzowaną skrzynię 
biegów Optitronic. Zgodny z nor-
mą emisji spalin Euro 6 silnik 
DTI 3 o mocy 150 lub 180 KM 
zapewnia doskonałe osiągi, roz-

wijając duży moment obrotowy 
już od 1200 obr/min.

Podwozie ma konstrukcję 
wywodzącą się z pojazdów cię-
żarowych o dużej ładowności. 
Może tworzyć zestawy drogowe 
o masie całkowitej do 11 t. Za-
budowa może mieć długość od 
2900 do 6400 mm.

Kabina jest odchylana o 45O 
do przodu, zapewniając łatwy 
dostęp do silnika w celu wyko-
nania obsługi technicznej.

W kabinie znajdują się trzy fo-
tele. Po złożeniu, oparcie środ-
kowego fotela przekształca się 

w praktyczny stolik. Dzięki ni-
skiemu tunelowi silnika, nawet 
pasażer zajmujący środkowy 
fotel ma sporo miejsca na nogi.

Zależnie od rodzaju zabudo-
wy, pojazd może być wyposa-
żony w lusterka zamocowane na 
długich lub krótkich ramionach, 
wyposażone w zintegrowane 
kierunkowskazy boczne. Układ 
podgrzewania lusterek pozwa-
la zachować dobrą widoczność 
w każdych warunkach atmosfe-
rycznych.

O bezpieczeństwo czynne 
dba układ hamulcowy z układem 

D 2 m już jest!
Renault Trucks poszerza swoją ofertę 
pojazdów dystrybucyjnych o model D z kabiną 
o szerokości 2 m, opracowany we współpracy 
z Nissanem. Pojazd dostępny jest o dmc 
od 3,5 do 7,5 t. 

stabilizacji toru jazdy ESP. Do-
stępny jest również ogranicznik 
prędkości, tempomat i funkcja 
wspomagania przy ruszaniu pod 
górę (Hill Start Aid). 

Dzięki umieszczeniu silni-
ka bliżej tylnej ściany kabiny, 
wejście znajduje się wyjątkowo 
nisko. Stopień wejściowy jest 
na wysokości od 420 do 
450 mm. Kąt otwarcia drzwi wy-
nosi 70O. 

W ofercie znajduje się podwo-
zie z napędem na tylną oś i z ko-
łami bliźniaczymi. ▐

Fot. Renault 
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U roczyste otwarcie nowego centrum 

odbyło się 5 grudnia 2013 r., ale 

fi rma funkcjonuje w tym miejscu 

już od 1 października. Nowy obiekt łą-

czy działalność handlową z serwisem 

oraz stacją diagnostyczną. Nowa siedzi-

ba to biurowiec o powierzchni 780 m2, 

sale szkoleniowe, serwis pojazdów o pow. 

1200 m2 wraz z SKP oraz 3200 m2 po-

wierzchni magazynowej z pow. paletową 

o wysokości składowania 8 m.

Tempo i rozmach inwestycji krótko 

podsumował Detlefa Borghardta, prezes 

zarządu fi rmy SAF-HOLLAND: „Zaanga-

żowani ludzie są podstawą sukcesu. Inwe-

stycja ta była możliwa, dzięki ludziom, któ-

rym należą się podziękowania. To klienci 

fi rmy, partnerzy, dostawcy, banki i przed-

stawiciele władz oraz pracownicy SAF-

-HOLLAND w Polsce”.

Zaproszeni przedstawiciele miasta i po-

wiatu pilskiego nie ukrywali zadowolenia 

z nowej inwestycji na ich terenie. „Liczył 

się każdy dzień, więc pozwolenie na bu-

dowę zostało natychmiast zaakceptowane. 

Nie tylko magazyn
W niespełna 5 miesięcy 
po uroczystym wmurowaniu 
kamienia węgielnego pod 
nowe Centrum Magazynowo-
-Warsztatowe SAF-HOLLAND 
Polska powstał nowoczesny 
obiekt, który poszerza profil 
działalności firmy.

pierwszy na świecie własny serwis fi rmy. 

Dotąd udzielano jedynie autoryzacji nieza-

leżnym warsztatom. Przedstawiciele SAF-

-HOLLAND Polska pracujący nie tylko 

w ramach rynku polskiego, ale również 

Ukrainy i krajów bałtyckich, z dumą opo-

wiadali o nowej inwestycji. Podkreślali, że 

jest nie tylko realizacją zadań bieżących, ale 

również ma na celu poprawienie wizerunku 

fi rmy i warunków pracy pracowników.

„Zmiana lokalizacji miała uzasadnione 

powody. Mieliśmy do wyboru gruntow-

ny remont starej siedziby i dobudowanie 

serwisu lub wybudowanie nowego obiektu, 

Bardzo się cieszę, że fi rma przenosi się do 

Piły” – powiedział Mirosław Mantaj, sta-

rosta pilski. „Cieszymy się z tego, co jest 

i mamy nadzieję, że jesteście zaczynem, 

który będzie ściągał kolejnych inwestorów 

do tego miasta” – dodał Piotr Głowski, 

prezydent Piły.

Pionier

SAF-HOLLAND w Pile zatrudnia 36 

osób, w tym 4 pracowników magazy-

nu, 6 mechaników i dodatkowo 2 osoby 

w stacji kontroli pojazdów. W Pile powstał 

W nowym centrum magazynowo-warsztatowym 3200 m2 zajmuje magazyn, 
w tym z pow. paletową o wysokości składowania 8 m.

Warsztat wyposażyła m.in. firma Sosnowski z Gdańska.
Znalazł się tam również dział wymiany i wyważania 
opon wraz z klatką bezpieczeństwa do pompowania 
opon pojazdów ciężarowych. Montażownice pozwa-
lają na obsługę wszystkich rozmiarów kół.

„Zmiana lokalizacji miała uzasadnione powody. Mieliśmy do wyboru gruntowny remont starej 
siedziby i dobudowanie serwisu lub wybudowanie nowego obiektu, który będzie spełniał 
nowoczesne standardy i poszerzał profil działalności” – powiedział podczas uroczystości 
otwarcia nowego obiektu Marek Modrak, szef zespołu SAF-HOLLAND Polska.

www.truck-van.pl

1/201414 TruckTruckVanVan&

WYDARZENIEWYDARZENIENowa siedzibaNowa siedziba



który będzie spełniał nowoczesne standardy 

i poszerzał profi l działalności. Lokalizacja 

w Pile, w bardzo dobrym miejscu, gdzie co-

dziennie przejeżdża kilka tysięcy ciężarówek, 

powinna w przyszłości zaowocować dopły-

wem klientów” – powiedział Marek Modrak, 

szef zespołu SAF-HOLLAND Polska.

W serwisie oprócz napraw naczep 

z osiami SAF będzie można także naprawiać 

samochody ciężarowe. Oprzyrządowanie do 

serwisu oraz stacji diagnostycznej dostarczy-

ła m.in. fi rma Sosnowski z Gdańska. 

Tą inwestycją fi rma SAF-HOLLAND 

przekroczyła pewien stopień rozwoju 

z przedstawicielstwa handlowego w fi rmę 

handlowo-usługową z profesjonalnym ze-

społem handlowców uzupełnionym o wy-

kwalifi kowanych mechaników uzbrojonych 

w najnowocześniejsze narzędzia.

15-lecie

Otwarcie nowego Centrum Magazy-

nowo-Warsztatowego było także okazją 

do uroczystych obchodów 15-lecie fi r-

my. Mimo że jubileusz wypadał ponad 

rok temu, postanowiono połączyć te dwa 

wydarzenia i w następne dziesięciolecia 

wyjść z nowego miejsca. Na ręce Marka 

Modraka posypały się gratulacje i życze-

nia od współpracujących fi rm, producen-

tów naczep oraz dystrybutorów części.

Polski oddział SAF istnieje od 1997 r.

Firma startowała w czteroosobowym 

składzie w pomieszczeniach wydzierża-

wionych od POM Trzcianka. W 2002 r. 

wybudowano pierwszą, własną halę. Rok 

później otworzono oddział na Ukrainie. 

W 2006 r., nastąpiło połączenie Otto Sauer 

Achsenfabrik SAF i amerykańskiego pro-

ducenta wyposażenia do pojazdów użyt-

kowych Th e Holland Group. W 2008 r. do 

grupy został włączony producent sprzę-

gów siodłowych Georg Fischer, czyli GF+. 

Obecnie grupa SAF-HOLLAND posiada 

w ofercie osie i systemy zawieszeń, felgi, 

sprzęgi siodłowe, nogi podporowe, sworz-

nie królewskie, windy załadowcze, rozwią-

zania dla fl ot i wiele innych komponentów 

do autobusów i ciężarówek. ▐

Jarosław Dynek
Fot. J. Dynek, SAF-HOLLAND

Rafał Sosnowski, prezes firmy Sosnowski

Serwis i stacja diagnostyczna zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt ser-
wisowo-obsługowy umożliwiający obsługę samochodów osobowych, dostawczych 
oraz całych zestawów ciężarowych. Nasza firma dostarczyła czterokolumnowy mobil-
ny podnośnik przestawny niemieckiej firmy Finkbeiner o udźwigu prawie 29 ton wraz 
z podporami oraz trawersem pozwalającymi na podnoszenie naczep.
Także dział wymiany i wyważania opon wraz z klatką bezpieczeństwa do pompowania 
opon pojazdów ciężarowych pochodzi z naszej oferty i spełnia najwyższe europejskie 

standardy bezpieczeństwa. Dostarczone urządzenia marki Hofmann pozwalają na obsługę wszystkich rodza-
jów kół od osobowych po koła w samochodach ciężarowych. Nowoczesny warsztat nie może obyć się bez 
urządzenia do obsługi klimatyzacji, dlatego dostarczyliśmy nowoczesne urządzenie Robinair o najwyższej 
wydajności pompy próżniowej dostępne na europejskim rynku. Szafki i stoły narzędziowe to również górna 
półka sprzętu dla mechaników, które uzupełnione zostały profesjonalnymi narzędziami firmy BETA. Warto 
także wspomnieć o systemie bębnowych i szynowych wyciągów spalin, które zapewniają komfort pracy.
Na słowa uznania zasługują ludzie z SAF-a za wybór podnośników kanałowych wraz z podporami umożli-
wiającymi pozostawienie pojazdu w pozycji uniesionej i przejechanie samym podnośnikiem w inne miejsce 
zestawu ciężarowego. Także inny sprzęt, jak podpory, małe podnośniki hydrauliczne tzw. „żaby” niezbędne 
w pracy mechanika, są z naszego katalogu. 
Warto zwrócić uwagę również na urządzenia do geometrii kół: Hofman Geoliner do samochodów osobowych 
i dostawczych oraz AXIS4000 do samochodów użytkowych są także na wyposażeniu stacji kontroli pojazdów. 
Obydwa urządzenia to najwyższa światowa półka pozwalająca mechanikowi w kilka minut zbadać ustawienie 
kół w każdym samochodzie. Są to w pełni elektroniczne urządzenia wykorzystujące technologię 3D, nie wy-
magające długotrwałego montażu i ustawiania pojazdu w celu weryfikacji geometrii pojazdu.
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A tego od wielu lat cieszy się dobrą opi-

nią i gwarantuje wysoką cenę przy 

odsprzedaży. Nowy model wyróżnia 

się jeszcze niższymi kosztami eksploatacji, 

bogatszym wyposażeniem standardowym 

oraz większą trwałością. Ostatni czynnik 

jest szczególnie ważny, bo samochody dys-

trybucyjne poniżej 18 t dmc pierwsi wła-

ściciele wykorzystują średnio przez 7 lat, 

a większość jazd odbywa się w mieście. Dla 

porównania średni okres eksploatacji cię-

żarówek dalekobieżnych wynosi 5,5 roku 

przy udziale autostrad sięgającym 63%. 

Z charakterem

Wygląd zewnętrzny Atego trzeciej ge-

neracji przypomina większe modele sa-

mochodów ciężarowych Mercedes-Benz. 

Zgodnie z sugestiami klientów, zawieszenie 

kabiny jest teraz nie 3-, a 4-punktowe, dzięki 

czemu „szoferka” jest bardziej stabilna i za-

pewnia lepszy komfort jazdy. Wnętrze rów-

nież nawiązuje do cięższych modeli gamy 

i jest utrzymane w ciemnej kolorystyce. 

Komputer pokładowy z dużym wyświetla-

czem umieszczonym między wskaźnikami 

analogowymi należy do wyposażenia stan-

dardowego. To samo dotyczy wielofunkcyj-

nej kierownicy, która za dopłatą może być 

obszyta skórą. Cztery różne kabiny o sze-

rokości 2,3 m zapewniają duże możliwości 

dostosowania Atego do konkretnego obsza-

ru eksploatacji. Aktualna oferta obejmuje 

wersję ClassicSpace S (normalną i prze-

dłużoną), ClassicSpace L oraz BigSpace L. 

Jednoczęściowe łóżko z siedmiostrefowym 

materacem piankowym pozwala na wy-

godny odpoczynek, w opcji jest rozkładana 

leżanka górna. Dla specjalnych zastosowań, 

spotykanych np. w służbach ratowniczych, 

branży komunalnej czy drogowej, nowy 

Atego występuje także w odmianie z kabiną 

załogową sześciomiejscową.

     

Wysokie osiągi

Zakres mocy od 156 do 299 KM dostęp-

ny w nowym Atego pokrywają dwie jed-

nostki wysokoprężne BlueEffi  ciency Po-

Więcej niż ewolucja
Często „aktualizacja” danego modelu polega na niewielkich zmianach 
stylizacyjnych oraz dopasowaniu silników do obowiązujących norm emisji spalin. 
Nowe Atego oferuje znacznie więcej.

wer: 4-cylindrowa OM 934 o pojemności 

5,1 dm3 i 6-cylindrowa OM 936 o pojem-

ności 7,7 dm3. Oba silniki to konstrukcje 

rzędowe, 4-zaworowe, z wtryskiem paliwa 

common rail. Większy silnik zadebiutował 

Wielofunkcyjna kierownica montowana standardowo 
skutecznie zachęca do korzystania z systemu FleetBoard 
EcoSupport oraz komputera pokładowego. Na tablicy 
rozdzielczej nie brakuje schowków, a jej kształt ułatwia 
obsługę wszystkich pokręteł i przycisków.
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w najnowszej gamie cięższych pojazdów 

Mercedes-Benz, zaś mniejszy to całkowita 

nowość. Mimo zastosowania rozbudowa-

nego systemu oczyszczania spalin niezbęd-

nego do spełnienia normy Euro 6, udało się 

obniżyć zużycie paliwa o 5%, a zapotrzebo-

wanie na AdBlue spadło o 60. W wyniku za-

stosowania „elastycznego” systemu obsługi, 

odstępy między przeglądami mogą teraz 

wynosić nawet 120 tys. km. Istotne zna-

czenie, zwłaszcza dla użytkowników Atego 

z rynku wtórnego, mają przebiegi do napra-

wy głównej. W nowych modelach wydłużo-

no je do 750 i 900 tys. km odpowiednio dla 

silnika OM 934 i OM 936.

Standardem na polskim rynku jest 

przekładnia ręczna 6-stopniowa, która za-

pewnia łatwość regulacji, ma prostą kon-

strukcję i jest stosunkowo lekka. Skrzynia 

PowerShift  3 dostępna we wszystkich wer-

sjach mocy i kategorii tonażowych wyma-

ga dopłaty ok. 1500 euro. To odpowiedź 

na oczekiwania polskich klientów, któ-

rzy wolą kompletować pojazd „od dołu” 

i ewentualnie podnosić jego cenę. Dla sil-

ników o mocy do 238 KM przewidziano 

6-stopniowe skrzynie PowerShift  3 (G70, 

G71 i G90-6), przy pozostałych jest sto-

sowana nowa przekładania 8-biegowa 

G140-8. Wszystkie są obsługiwane za po-

mocą ergonomicznej dźwigienki z prawej 

strony kolumny kierownicy. Do wyboru jest 

jeszcze ręczna skrzynia 9-stopniowa, która 

podobnie jak jednostka podstawowa, ma 

pneumatyczny układ wspomagania zmia-

ny przełożeń. Specjalnie dla pojazdów ko-

munalnych zaprojektowano przekładnię 

ZF 9S 1115 z biegami pełzającymi oraz auto-

matyczną skrzynię Allison ze zmiennikiem 

momentu, ułatwiającą np. odbiór śmieci, 

sprzątanie ulic itp. Chętni do zakupu pod-

wozia typu 4×4 mogą wybrać między wersją 

ze stałym napędem obu osi a blokadą mię-

dzyosiowego mechanizmu różnicowego albo 

z dołączanym napędem przedniej osi za po-

mocą skrzyni rozdzielczej.

Pod kontrolą

Atego w standardzie jest wyposażony 

w FleetBoard EcoSupport. To tzw. elektro-

niczny trener, który z jednej strony ocenia 

sposób jazdy kierowcy, a z drugiej podpowia-

da, co robić, by osiągnąć lepsze wyniki, a tym 

samym obniżyć koszty eksploatacji pojazdu. 

Technika jazdy jest oceniana w 8 kategoriach:

▐ jazda równomierna (im dłuższy od-

cinek drogi pokonany ze stałą pręd-

kością, tym ocena jest wyższa, ale nie 

chodzi tutaj o nie ustąpienie pieszemu, 

który wszedł na przejście, a unikanie 

niepotrzebnych gwałtownych przyspie-

szeń i hamowań pojazdu, czyli np. „do-

taczanie się” do sygnalizacji świetlnej 

czy jednostajna jazda w korku),

▐ jazda bezwładna/hamowanie (system 

ocenia jak wytracana jest prędkość 

– im dłuższy odcinek jazdy „na wybiegu” 

w stosunku do jazdy z użyciem hamul-

ca zasadniczego, silnikowego lub zwal-

niacza, tym lepsza ocena),

▐ zatrzymywanie (w tym przypadku jest 

oceniana liczba całkowitych zatrzy-

mań pojazdu, bo każde przyspieszenie 

„z miejsca” powoduje dodatkowe zuży-

cie paliwa),

▐ prędkość (dla uzyskania wysokiej oce-

ny nie wolno przekraczać prędkości 

85 km/h),

▐ korzystanie ze zwalniacza (na ocenę 

wpływa stopniowa zmiana położenia 

dźwigni, ale przede wszystkim nie moż-

na jeździć na załączonym pierwszym 

stopniu, bo każdorazowe „odpuszcze-

nie” pedału przyspieszenia skutkuje nie-

potrzebnym działaniem zwalniacza),

▐ zmiana biegów (chcąc osiągnąć wyso-

kie noty, trzeba stosować się do zaleceń 

komputera i najlepiej korzystać z pro-

gramu jazdy A-Economy),

▐ obsługa pedału „gazu” (w tym przy-

padku warto łagodnie operować peda-

łem przyspieszenia, najlepiej w zakresie 

między 30 a 70%, a przechodzenie przez 

te punkty w trakcie normalnej jazdy to 

zwyczajne „przelewanie” paliwa, ocenę 

zaniża też każdorazowe skorzystanie 

z funkcji kick-down),

▐ Truck Check (czyli sprawdzenie kultury 

technicznej kierowcy, system bierze tu 

pod uwagę np. czas pracy silnika na po-

stoju, stan fi ltra powietrza czy wstrzymy-

wanie regeneracji fi ltra cząstek stałych).

System FleetBoard Eco Support to bar-

dzo pożyteczne rozwiązanie, dzięki któ-

remu kierowca od razu i na bieżąco może 

pracować nad zmianą stylu jazdy. Wcze-

śniej było to możliwe dopiero po zjeździe 

do bazy (czasem po kilku tygodniach) 

i analizie zgromadzonych wyników 

przez osobę zarządzającą fl otą pojazdów. 

W opcji jest dostępny pełny system te-

lematyczny FleetBoard, który w łatwy 

sposób można zintegrować z innymi, już 

istniejącymi w fi rmie transportowej pro-

gramami ułatwiającymi sprawne działanie 

przedsiębiorstwa. Miesięczna opłata za 

jego użytkowanie wynosi 19 euro.

Nowy Atego ma wszelkie predyspozycje, by 

stać się prawdziwym bestsellerem na rynku 

pojazdów dystrybucyjnych. Jest dopracowany, 

ekonomiczny, a przy tym dobrze wyposażony 

nawet w podstawowej kompletacji. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Dla zastosowań, w których liczy się każdy kilogram, nowy model można 
wyposażyć w lżejszy, 80-litrowy zbiornik paliwa zamiast 120-litrowego, 
paraboliczne resory tylnej osi z pojedynczym piórem, zoptymalizowane 
pod względem masy osłony boczne oraz aluminiowe obręcze kół 
dostępne w szerokiej gamie rozmiarów od 17,5 do 19,5 cala. 

Dostęp do wnętrza Atego jest 
bardzo wygodny, ułatwiając częste 
wchodzenie i wychodzenie z kabiny 
charakterystyczne dla transportu 
dystrybucyjnego.

Fotele Atego mają szeroki zakres 
regulacji w wielu płaszczyznach 
i są bardzo wygodne. Przy 
zautomatyzowanej skrzyni biegów 
łatwo docenić prawy podłokietnik.

O Mercedesie Atego również 
w programie „Na Osi” na antenie TVN Turbo. 

Zapraszamy do oglądania.

www.truck-van.pl
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Od kiedy państwo jesteście dystrybu-

torem części zamiennych do pojazdów 

użytkowych na rynku europejskim?

Początki Europart sięgają lat pięćdzie-

siątych ubiegłego wieku. Firma w począt-

kowym okresie działalności specjalizowała 

się w produkcji między innymi resorów. 

Podążając za potrzebami rynku, zmieniła 

swój profi l aktywności na sprzedaż czę-

ści do samochodów ciężarowych. Dyna-

miczny rozwój transportu w krajach za-

chodnich przekładał się wprost na wzrost 

obrotów fi rmy Europart, która z czasem 

podjęła decyzję o otwarciu oddziałów 

poza granicami Niemiec. Zwiększające 

się obroty sprawiły, że postanowiliśmy 

zainwestować w nowy europejski maga-

zyn centralny, którego zadaniem jest ob-

sługa rynku europejskiego. Znajduje się 

w Niemczech w mieście Werl. Ma ponad 

35 000 m2 powierzchni z imponującą licz-

bą ponad 48 000 miejsc paletowych. Jako 

ciekawostkę mogę podać, iż do obsługi 

tego magazynu potrzeba aż 1100 różnego 

rodzaju urządzeń transportowych, takich 

jak spalinowe wózki paletowe.

Holding Europart rozpoczął działalność 

w Polsce w 2007 roku, przejmując sieć 

Myśl Myśl 
globalnie, globalnie, 
działaj działaj 
lokalnielokalnie
Dystrybutor części do pojazdów ciężarowych Dystrybutor części do pojazdów ciężarowych 
Europart Holding GmbH prowadzi Europart Holding GmbH prowadzi 
konsekwentną ekspansję na wielu światowych konsekwentną ekspansję na wielu światowych 
rynkach. Także polski oddział firmy rynkach. Także polski oddział firmy 
rozwija się dynamicznie. O szczegółach rozwija się dynamicznie. O szczegółach 
opowiada Karol Prozner, prezes sieci sprzedaży opowiada Karol Prozner, prezes sieci sprzedaży 
Europart Polska S.A.Europart Polska S.A.

sprzedaży oraz pracowników spółki Pro-

tyl-Serwis 44 Sp. z o.o. – głównego gracza 

na rynku części do naczep na polskim ryn-

ku. Dziś to 23 lokalizacje w największych 

polskich miastach, prawie 200 pracowni-

ków oraz magazyn centralny w Wieluniu, 

który w najbliższej przyszłości będzie tak-

że obsługiwał kraje ościenne. To oczywi-

nam bez przeszkód obsłużyć klientów 

w każdym zakątku Europy. Trzeba pod-

kreślić, że transport nie zna granic, 

a Europart jako jedna z nielicznych fi rm, 

potrafi  sprostać oczekiwaniom klientów, 

których auta przecież na co dzień prze-

mieszczają się wzdłuż i wszerz Starego 

Kontynentu. 

» Obecnie Europart pracuje nad koncepcją 
karty klienckiej, tak aby nasi klienci mogli być obsługiwani 

bezgotówkowo również za granicą «

ście poprawi także dostępność towarów 

dla klientów na rynku polskim.

Posiadacie państwo ponad 200 punk-

tów sprzedaży w 28 krajach Europy 

i na świecie. Czy planujecie otwieranie 

kolejnych oddziałów?

Ekspansja Europart Polska S.A. w Pol-

sce, jak i spółki matki Europart Holding 

GmbH poza jej granicami, jest uzależnio-

na od zapotrzebowania na nasze usługi. 

Aktualna struktura oddziałów pozwala 

Na rynku części samochodowych mo-

żemy zaobserwować dynamiczny roz-

wój marek własnych dystrybutorów. 

Czy macie państwo swoje rozwiązania 

w tym zakresie?

Rozwój marek własnych jest naturalnym 

czynnikiem wzrostu w obliczu spadają-

cych marż. Jednak w segmencie samocho-

dów ciężarowych jakość oferowanych czę-

ści ma kolosalne znaczenie dla właścicieli 

fi rm transportowych, gdyż koszty ewentu-

alnego przestoju auta są gigantyczne. Od 
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kilku lat w oparciu o naszych sprawdzo-

nych dostawców wdrażamy produkty pod 

własną marką Europart Premium Brand. 

Mając świadomość bardzo wysokiej jako-

ści oferowanych przez nas części, zdecydo-

waliśmy się na nazwę własną marki, która 

bezpośrednio wynika z nazwy fi rmy. To ja-

sny sygnał dla naszych klientów, że bierze-

my pełną odpowiedzialność za oferowane 

przez nas produkty.

Czy dzięki aktualnym oddziałom 

w Polsce jesteście w stanie bez proble-

mów zaopatrzyć rodzimy rynek trans-

portowy?

Europart Polska S.A. posiada obecnie 

23 oddziały w Polsce. W roku 2014 pla-

nowane jest otwarcie kolejnego oddzia-

łu. Logistyka, jak i dostępność towarów 

w naszej branży jest rzeczą niezmiernie 

ważną. Im dłużej ciężarówka lub nacze-

pa stoi w warsztacie, tym większe straty 

dla przewoźnika. Z drugiej jednak strony 

fi rmy dystrybucyjne, podobne do nas, są 

obarczone na dzień dzisiejszy potężnymi 

inwestycjami w stany magazynowe. Klient 

oczekuje od nas, że będziemy mieli każdą 

część do każdej ciężarówki. To sprowa-

dza się do dziesiątek milionów inwestycji 

w stany magazynowe i zarządzania setka-

mi tysięcy numerów referencyjnych.

Jeśli weźmiemy klocki hamulcowe jako 

przykład, to przeciętnie każdy dystrybu-

tor posiada na stanie ponad 200 referencji 

różnych klocków hamulcowych. A jeżeli 

decyduje się on na dodatkowy wybór dla 

klienta w postaci 3 lub 4 różnych produ-

Kierujemy się przede wszystkim regu-

larnością i odpowiedzialnością za jakość 

oferowanych przez nas produktów. Dla 

niezależnych warsztatów oraz dla fi rm 

spedycyjnych jesteśmy jak sklep spożyw-

czy dla każdego gospodarstwa domowego. 

Musimy mieć z naszymi klientami co-

dzienny kontakt i dostawy, bo tylko wtedy 

zapewnimy im ciągłość pracy i ograni-

czymy potencjalne straty spowodowane 

przestojem. Jeśli chodzi o jakość, to jeste-

śmy jedyną fi rmą na naszym rynku, która 

oferuje produkty pod własną marką. Do 

produkcji takich towarów wybierane są 

bardzo starannie najlepsze fabryki z bran-

ne pod adresem: www.europart.pl/ewos. 

Działa poprzez przeglądarkę internetową, 

więc nie wymaga instalacji oprogramowania 

na komputerach u naszych klientów. Trzeba 

tylko skontaktować się z naszym działem IT 

w celu rejestracji konta. Nasz sklep interneto-

wy cieszy się coraz większym powodzeniem 

i korzystają z niego coraz to nowi klienci.

Branża części zamiennych do samo-

chodów ciężarowych wymaga jednak od 

klientów sporego doświadczenia, by mogli 

z takiego sklepu korzystać. Mam tu na myśli 

identyfi kację części. Sklep internetowy jest 

dobrym uzupełnieniem naszych kanałów 

komunikacji z klientem, ale nie jest i ra-

» Staramy się, aby klient nawet przy zamówieniu 
około godziny 17.00 otrzymał swój towar na drugi 

dzień rano «

» Aktualna struktura oddziałów 
pozwala nam bez przeszkód obsłużyć klientów

w każdym zakątku Europy «

ży automotive, głównie z rynku niemiec-

kiego. Polacy naprawdę potrafi ą docenić 

jakość niemieckiej produkcji.

Wielkie, międzynarodowe przedsię-

biorstwa mają często własną fi lozofi ę 

działalności? Jaka jest wasza?

„Be local to be global”, czyli „myśl glo-

balnie, działaj lokalnie”. Europart jest 

jedyną fi rmą w branży samochodów 

ciężarowych, która jest w stanie pomóc 

swoim klientom w tak wielu krajach Eu-

ropy. Jesteśmy obecni w 28 krajach i jeśli 

ktoś jest klientem Europart i ma awarię 

w jakimkolwiek kraju, gdzie mamy swoje 

czej szybko nie będzie głównym kanałem 

dystrybucji. Doświadczenie naszej kadry, 

dostęp do programów serwisowych po-

szczególnych producentów samochodów 

ciężarowych jest czasami niezbędnym czyn-

nikiem w celu dobrej identyfi kacji części.

Jednym z pól działalności fi rmy jest 

zaangażowanie w sport motorowy. 

Może pan o tym opowiedzieć?

Jesteśmy partnerem technologicznym 

dwóch zespołów, które starują w wyści-

gach European Truck Racing Champion-

ship. Jeden z nich to niemiecki Reinert, 

zespół, który stawia pierwsze kroki w tym 

sporcie i odnosi pierwsze sukcesy. Drugi 

zespół to Team 14, który pochodzi z Fran-

cji i jest częścią tego sportu od początku. 

Całość wyścigów jest organizowana pod 

egidą FIA przez Truck Race Organization. 

Popularność wyścigów lokuje tę dyscypli-

nę na drugim miejscu zaraz za Formułą 1 

w Europie. Wszystkie podzespoły stoso-

wane w wyścigowych samochodach cięża-

rowych, których moc przekracza 1100 KM

podlegają maksymalnym przeciążeniom. 

To ekstremalne i zarazem doskonałe wa-

runki dla testów niezawodności części 

marki Europart Premium Brand.

Wywiad ukaże się po Nowym Roku. 

Może wykorzysta pan tę okoliczność, by 

złożyć życzenia naszym czytelnikom?

Z przyjemnością. Chciałbym życzyć 

czytelnikom, naszym klientom, partnerom 

handlowym oraz pracownikom wszelkiej 

pomyślności oraz powodzenia w Nowym 

Roku 2014.

Dziękuję za rozmowę.

Fot. Europart

oddziały – pomożemy. Dostarczymy czę-

ści zamienne, jeśli ktoś jest w pobliżu lub 

klient będzie mógł je odebrać w jednym 

z naszych oddziałów. W razie potrzeby po-

lecimy najlepszy warsztat w okolicy, który 

wyeliminuje usterkę. Obecnie Europart 

pracuje nad koncepcją karty klienckiej, 

tak aby nasi klienci mogli być obsługiwani 

bezgotówkowo również za granicą.

Posiadają państwo sklep internetowy. 

Jak dużym zainteresowaniem cieszy 

się on wśród branży ciężarowej? Czy 

państwa zdaniem lepiej sprawdzają się 

placówki stacjonarne czy internetowe?

Oferujemy naszym klientom komplekso-

we rozwiązanie pod nazwą EWOS, które jest 

kompilacją danych technicznych organizacji 

i zaopatrzenia naszych klientów. Jest dostęp-

centów klocków to ta cyfra odpowiednio 

się powiększa. A mówimy tu tylko i wy-

łącznie o jednej, najpopularniejszej części 

zamiennej do samochodu ciężarowego. 

Zatem logistyka to największe wyzwa-

nie dla nas. Staramy się, aby klient nawet 

przy zamówieniu około godziny 17.00 

otrzymał swój towar na drugi dzień rano. 

Codziennie w nocy dostarczamy części 

z naszego magazynu centralnego w Wielu-

niu do wszystkich 23 oddziałów. Poczyna-

jąc od stycznia 2014 roku, wprowadzamy 

codzienne dostawy do Polski z magazynu 

w Werl, co jeszcze bardziej usprawni do-

stępność części dla naszego rodzimego 

rynku transportowego.

W jaki sposób utrzymujecie dobre 

kontakty z klientami?

www.truck-van.pl
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Z ima jest nieprzewidywalna i często 

surowo wytyka niedociągnięcia. Kie-

rowcy zawodowi na ogół wiedzą, jak 

sobie z nią radzić. Jednak w natłoku pracy 

można zapomnieć nawet o oczywistych 

środkach ostrożności. 

Co roku to samo

W każdym pojeździe są trzy potencjalne 

„punkty zapalne”, od których mogą zacząć 

się kłopoty: układ elektryczny, ogumienie 

i płyny eksploatacyjne. W samochodach 

z silnikami wysokoprężnymi, a takie są 

obecnie normą w branży transportowej, 

najwyższą wagę mają problemy z ukła-

dem zasilania, wynikające z własności 

oleju napędowego przy niskich tempera-

turach. 

Podstawowe metody zapewnienia spraw-

ności akumulatora przedstawiamy w tym 

numerze w osobnym artykule. Podobnie, 

jak w przypadku innych elementów samo-

chodu wrażliwych na mróz, wobec baterii 

zalecana jest przede wszystkim zwykła sta-

ranność obsługi oraz wiedza o jej aktual-

nym stanie. 

Dobrą okazją, aby przygotować pojazd 

do zimy jest wizyta w warsztacie związana 

z przeglądem okresowym. Wówczas warto 

ocenić stan opon, choć szczególna dbałość 

o nie powinna trwać przez całą zimę. Po-

mijając sprawdzanie głębokości bieżnika, 

a w lżejszych pojazdach przede wszyst-

kim dobór odpowiedniego ogumienia 

w postaci opon zimowych lub wielosezono-

wych, należy systematycznie kontrolować 

ciśnienie. Zwłaszcza przy gwałtownych 

zmianach temperatury. Tylko dobrze na-

pompowana opona zapewnia maksymalną 

przyczepność. Dobrze, to znaczy zgodnie 

z zaleceniami producenta, ciśnienie nie 

może być ani za niskie, ani za wysokie. 

Przeciw zamarzaniu

Typową awarią diesli przy niespodzie-

wanym ataku zimy jest zatkanie wtry-

skiwaczy parafi ną, która wytrąciła się 

w postaci „kaszy” z oleju napędowego. 

Unikniemy tego, tankując odpowiednio 

wcześniej zimowe paliwo. Niestety, nie 

zawsze mamy wpływ na to, co trafi a do 

zbiornika. 

Analogiczne problemy mogą spra-

wiać inne płyny w pojeździe. Brzemienne 

w skutki jest zamarznięcie płynu chłodni-

czego, które może doprowadzić nawet do 

pęknięcia kadłuba silnika. W najlepszym 

razie uszkodzeniu ulegnie pompa cieczy 

chłodzącej lub chłodnica. Cokolwiek się 

stanie, naprawa będzie kosztowna i wyłą-

czy pojazd z ruchu na dłuższy czas. Nim 

nastaną mrozy, należy sprawdzić punkt za-

marzania płynu chłodniczego. Jeśli wskutek 

ubytków uzupełnialiśmy latem płyn wodą, 

ryzyko jego zamarznięcia nawet przy nie-

wielkim mrozie jest zwielokrotnione. 

Pęknięcie zbiornika lub uszkodzenie 

pompy może być również efektem zamarz-

nięcia płynu do spryskiwacza. Odpowied-

nio wcześnie powinno się go wymienić 

na płyn dostosowany do pracy w niskich 

temperaturach. W długiej podróży, szcze-

gólnie przebiegającej po zaśnieżonej lub 

zabłoconej drodze, awaria spryskiwaczy 

jest bardzo uciążliwa i znacząco pogarsza 

widoczność, a co za tym idzie bezpieczeń-

stwo jazdy. 

Zamarzająca woda jest groźna również 

dla układu pneumatycznego, który w cięż-

Dmuchać Dmuchać na zimnena zimne
Poprzednia zima, ciągnąca się aż do kwietnia zapewne uczuliła kierowców 
na kaprysy pogody. I dobrze, bo w chłodnej porze roku przezorności nigdy za wiele. 
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kich pojazdach uruchamia hamulce. Przed 

zimą koniecznie należy usunąć wilgoć, któ-

ra mogła zgromadzić się w przewodach. 

Nie tylko samochód

Każde uruchomienie pojazdu po mroź-

nej, a w dodatku śnieżnej nocy, wymaga 

pewnych przygotowań. Przede wszystkim 

trzeba zapewnić sobie odpowiednią wi-

doczność, oczyścić szyby, lusterka i świa-

tła. Ważny jest również dostęp do kabiny, 

czyli czyste stopnie i klamki. 

Dostęp do zamarzniętego zamka zapew-

niają odpowiednie płyny, a w ostateczności 

pocieranie go ręką, w nadziei, że odtaje. Go-

rzej z przymarzającymi uszczelkami. Nim 

nastaną mrozy, dobrze jest je posmarować 

oferowanymi na rynku, nieagresywnymi 

środkami, które zapobiegają przymarzaniu. 

Ciągle zbyt rzadko kierowcy pamiętają 

o innych użytkownikach drogi. Nale-

ży usunąć błoto i sople nagromadzone 

w dolnej części nadwozia. Ważne jest 

również usunięcie śniegu i lodu z dachu, 

choć w wielu pojazdach jest to niemożliwe 

bez wejścia na górę przy pomocy drabiny. 

W przypadku naczep plandekowych po-

mocne są specjalne systemy, które unoszą 

środkową część dachu i powodują, że śnieg 

spada na boki. Niestety, należy o nich pa-

miętać już w chwili zakupu naczepy. Więk-

szość zestawów nadal „otrząsa się” pod-

czas jazdy, a niekiedy spadają z nich spore 

kawałki lodu, co może być niebezpieczne 

dla aut jadących w pobliżu. 

Podczas zimy przydają się dodatkowe 

akcesoria, które są potrzebne nie tylko ze 

względu na konieczność usuwania śniegu 

i lodu. Niemniej porządna szczotka i skro-

baczka to niezbędne minimum. Wiele kra-

jów lub wysoko położonych regionów wy-

maga zimą zakładania na koła łańcuchów 

śnieżnych. Aby ich montaż nie nastręczał 

kłopotu, warto wcześniej poćwiczyć go 

„na sucho”. 

Można wypróbować tzw. łańcuchy tek-

stylne, dostępne zarówno do samocho-

dów osobowych i dostawczych, jak i do 

ciężarówek. Są wygodniejsze w przecho-

wywaniu i skuteczne, a niektóre z nich 

mają nawet atest TÜV. Nie zdejmując ich, 

można pokonywać krótkie odcinki suchej 

nawierzchni, np. w tunelach lub pod wiatą 

stacji benzynowej. 

Możliwość poruszania się po śliskiej czy 

zaśnieżonej drodze poprawia również… 

saperka i worek z piaskiem. Przydają się, 

gdy chcemy ruszyć z miejsca postoju, rów-

nież niezamierzonego, kiedy samochód po 

prostu utknął. Nie należy przy tym zapo-

minać o akcesoriach, które zwiększają bez-

pieczeństwo. Jeśli stoimy na drodze, należy 

wystawić trójkąt, a nocą latarkę lub fl arę 

ostrzegawczą. 

Najczęściej kierowcy zapominają o sobie. 

Podstawowe środki ostrożności to zapas 

paliwa w baku oraz naładowany telefon. 

Pracujący silnik jest źródłem ciepła i ener-

gii elektrycznej. Telefon pomoże wezwać 

pomoc. Należy pamiętać o ciepłym ubra-

niu, najlepiej złożonym z kilku warstw, aby 

okrycie było zawsze dopasowane do panu-

jących warunków. Niezbędne są rękawiczki 

oraz czapka. Dobrze jest mieć ze sobą ter-

mos z gorącą herbatą lub kawą, a także po-

żywną przekąskę, np. kaloryczną i zajmują-

cą mało miejsca tabliczkę czekolady. 

ABC kierowcy zimą obejmuje nie tyl-

ko własny pojazd, ale również samocho-

dy innych uczestników ruchu. Nie mniej 

ważna od troski o maszynę, jest dbałość 

o własny organizm i chronienie go przed 

wychłodzeniem. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij, AutoSock, 

Krause, Scania

Wygodny dostęp do samochodów ciężarowych, autobusów i pojaz-
dów szynowych podczas różnego rodzaju prac zapewnia również 
rusztowanie. Odpowiednio dopasowana wysokość pomostów 
pozwala na swobodne oczyszczenie pojazdu z zalegającego na dachu 
śniegu lub lodu. Takie rusztowanie można dowolnie rozbudować.

Drogi mają różny standard odśnieżania. Nawet jeśli 
główne są czarne i suche, boczne mogą być pokryte 
rozjeżdżonym śniegiem lub lodem. Przeszkodą może 
być nawet pochyły, zaśnieżony parking. Właściwy 
dobór opon to zimowe być albo nie być. 

Przed wyruszeniem 
w drogę samochód należy 
dokładnie odśnieżyć 
w trosce o własne i cudze 
bezpieczeństwo. 

Zimą zawsze należy mieć 
zapas paliwa w baku oraz 
naładowany telefon na wy-
padek niespodziewanej 
przerwy w podróży. 

System odladzania dachu naczepy Ice Protect 
firmy Krone wykorzystuje nadmuchiwany 
przewód, który unosi środkową część dachu. 
Urządzenie firmy Kögel podgrzewa dach, 
zapobiegając tworzeniu się lodu. 

Tekstylne łańcuchy to nowość. 
Są wygodniejsze w użyciu niż 
tradycyjne, a niektóre z nich, jak 
widoczne na zdjęciu AutoSock 
mają atest TÜV. 

Zimą należy systematycznie 
kontrolować ciśnienie, 
szczególnie gdy temperatura 
powietrza gwałtownie się 
zmienia. 

www.truck-van.pl
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Baterie nie lubią zimna. Je-

śli przyjmiemy, że w tem-

peraturze 25°C akumu-

lator zachowuje 100% pojem-

ności, to przy zerze będzie 

miał 80% pojemności, przy 

–10°C – 70%, a przy –25°C 

zaledwie 60%. Dotyczy to na-

turalnie akumulatora w pełni 

naładowanego. Każdy ubytek 

energii dodatkowo pogarsza 

wymienione wyżej wartości. 

Pogorszenie własności akumu-

latora wynika ze zwiększone-

go oporu wewnętrznego oraz 

wolniejszego przebiegu reak-

cji chemicznej „produkują-

cej” prąd. 

Jak na ironię przy niskich 

temperaturach pobór prądu 

niezbędnego do rozruchu jest 

wyższy. Zgęstniałe na mro-

zie środki smarne stosowane 

w silniku i układzie przenie-

sienia napędu zwiększają opór, 

który musi pokonać rozrusznik. 

Krótko mówiąc, siły przyrody są 

niechętne zimowej jeździe. 

Najpierw czysto

Przede wszystkim war-

to upewnić się, jakiego typu 

akumulator jest zamontowany 

w samochodzie. Nie wszystkie 

tzw. „bezobsługowe” rzeczy-

wiście nie wymagają obsługi. 

Zalecenie aktualne zawsze 

i wobec wszystkich typów aku-

mulatorów dotyczy utrzymy-

wania biegunów baterii i zaci-

sków przewodów w czystości. 

Nie należy dopuszczać, aby 

gromadziły się na nich brud 

i wilgoć. Jeśli są umorusane, 

należy je starannie oczyścić, 

a potem zabezpieczyć wazeli-

ną techniczną. Pełni ona rolę 

ochronną i poprawia zdolność 

przewodzenia, ponieważ zapo-

biega utlenianiu metalu. Zaci-

ski powinny być umocowane 

do biegunów stabilnie, ale nie 

mogą być przykręcone na siłę. 

Sam akumulator powinien być 

umocowany tak, aby nie prze-

mieszczał się pod wpływem 

wstrząsów towarzyszących 

jeździe. 

W bateriach, którym ob-

sługa jest niezbędna, należy 

zacząć od sprawdzenia po-

ziomu elektrolitu. Powinien 

on całkowicie zakrywać płyty 

akumulatora. Aby ocenić po-

ziom elektrolitu w niektórych 

typach akumulatorów, trzeba 

odkręcić korki nad kolejnymi 

celami. W innych, z półprzej-

rzystymi obudowami wystar-

czy porównać ilość elektrolitu 

z oznaczeniami minimalnego 

i maksymalnego poziomu. 

Niedobór elektrolitu można 

uzupełnić samemu, dolewając 

wody destylowanej. 

Stan naładowania akumula-

tora można określić, mierząc 

napięcie spoczynkowe. Nie 

powinno być ono niższe niż 

Uruchamiać bez napięcia
Nerwowego oczywiście. Odpowiednie przygotowanie akumulatora do zimy pozwoli 
ze spokojem rozpoczynać nowy dzień za kierownicą. 

Rodzina 
akumulatorów 
Bosch przeznaczonych do pojazdów 
użytkowych. Ich konstrukcja 
zabezpiecza je przed wybuchem 
i wyciekami. Poszczególne typy przez-
naczone są do odmiennych zastosowań. 
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12,3 V. Innym sposobem jest 

pomiar gęstości elektrolitu. Jej 

minimalna wartość to 1,2 kg/l.

Akumulatory tzw. bezobsłu-

gowe są często wyposażone 

w „magiczne oko”, czyli hydro-

metr z kulką. Pozwala on łatwo 

ocenić stan naładowania i po-

ziom elektrolitu. 

Uwaga! Należy przestrzegać 

zaleceń producenta, dotyczą-

cych wyboru odpowiedniego 

akumulatora. Wbrew pozorom 

zamontowanie baterii o więk-

szej pojemności nie popra-

wi „bilansu energetycznego” 

auta. Może się wręcz okazać, 

że wyrzuciliśmy pieniądze na 

darmo, ponieważ stale niedo-

ładowany akumulator ulegnie 

przedwczesnemu zużyciu. 

Parametry takie jak napię-

cie i gęstość elektrolitu należy 

mierzyć przy każdym przeglą-

dzie. Pamiętajmy, że elektro-

lit o zbyt małej gęstości może 

zamarznąć nawet przy stosun-

kowo niewielkim, kilkunasto-

stopniowym mrozie i rozsa-

dzić obudowę akumulatora. 

Im krócej, 
tym gorzej

Najtrudniejsza dla akumu-

latora jest zbitka niskiej tem-

peratury i jazdy na krótkich 

odległościach. Wówczas nie 

ma możliwości dostatecznego 

podładowania baterii. Sytuację 

pogarszają częste postoje połą-

czone z pracą silnika na biegu 

Akumulatory Varta z serii Promotive wykorzystują trwałą kratkę PowerFrame oraz pokrywę labiryntową, chroniącą 
przed wyciekami. Są odporne na wstrząsy, a centralne odgazowanie pozwala na bezpieczne uwalnianie gazów gromadzą-
cych się w akumulatorze. Zabezpieczenie przed zapłonem wstecznym chroni akumulator przed iskrami i płomieniami.

jałowym lub w ogóle jego wy-

łączeniem. Także ekonomicz-

na jazda na niskich obrotach 

nie sprzyja w takich warun-

kach sprawnemu ładowaniu 

akumulatora. Tak samo jak 

nadmiar odbiorników prądu 

w samochodzie. Zimą szybko 

ujawnia się również zły stan al-

ternatora lub jego napędu. 

Jeśli nie ma innego wyjścia, 

trzeba akumulator dołado-

wać za pomocą prostownika, 

27-30.03.2014
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ZAPRASZAMY PRODUCENTÓW

I DYSTRYBUTORÓW:

• samochodów ciężarowych i dostawczych

• naczep, przyczep, lawet, ciągników siodłowych, 

zabudów

• wyposażenia i akcesoriów do samochodów 

ciężarowych

• urządzeń do diagnostyki, serwisu i naprawy 

samochodów ciężarowych

• systemów zarządzania fl otą i bezpieczeństwa ładunku

• systemów płatniczych

Partner merytoryczny

salonu:

Organizatorzy Patroni honorowi Patroni medialni

Unikatowy pakiet korzyści 
- nowa formuła konkursu. 

Sięgnij po złoto!
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Nowoczesny akumulator bezobsługugowy 
ZAP Silver Premium. Jest wyposażony 
we wskaźnik naładowania, tzw. „magiczne oczko”. 

W pojazdach o dużej liczbie 
odbiorników prądu najlepiej 
sprawdzi się akumulator T5. 

Exide BRT-12 i EK920 to akumulatory typu AGM. 
Mogą być stosowane w pojazdach hybrydowych 
oraz wyposażonych w system start-stop.         

Duża wytrzymałość cykliczna i odporność na wstrząsy 
to wyjątkowo pożądane cechy akumulatorów do ciężkich pojazdów 
użytkowych. Wyróżnia się nimi akumulator Sznajder Truck SHD. 

pamiętając zarówno o odpo-

wiednim napięciu, jak i cza-

sie ładowania. Zbyt wysokie 

napięcie może być przyczyną 

tzw. gazowania akumulatora, 

czyli odparowania elektrolitu 

i powstania wybuchowej mie-

szanki, która rozsadzi baterię. 

Nowoczesne prostowniki eli-

minują to zagrożenie. Umoż-

liwiają również bezpieczne 

ładowanie akumulatora bez 

wyjmowania go z samochodu, 

przy zachowaniu wszystkich 

danych zapisanych w urządze-

niach pokładowych, a nawet 

przy jednoczesnym korzysta-

niu z akcesoriów samochodo-

wych – np. z radia. 

Najpierw podłączamy do 

prostownika biegun dodatni, 

potem ujemny. Odłączamy je 

w odwrotnej kolejności. Łado-

wać należy prądem nie prze-

Właściwy sposób podłączenia przewodów rozruchowych. Najpierw łączymy 
bieguny dodatnie (czerwony kabel). Rozłączanie 
odbywa się w odwrotnej kolejności. 

kraczającym 1/10 pojemności 

akumulatora. 

W chwili uruchamiania silni-

ka możemy „pomóc” rozruszni-

kowi. Należy wyłączyć zbędne 

odbiorniki prądu, np. nawiew 

czy radio oraz wcisnąć pedał 

sprzęgła. Dzięki temu więcej 

dostępnej energii zostanie wy-

korzystane do uruchamiania 

silnika, bez marnotrawienia jej 

na dodatkowe urządzenia. 

Jeśli mimo to samochód nie 

chce odpalić, nie pozostaje nic 

innego jak pożyczka prądu. 

Pamiętajmy, aby na wstępie 

samochód użyczający energii 

miał wyłączony silnik i nie sty-

kał się z autem korzystającym 

z pomocy. Lewarki zmiany 

biegów obu pojazdów powinny 

być w pozycji biegu jałowego, 

w „automatach” w neutralnej 

lub postojowej. Następnie na-

leży równolegle połączyć aku-

mulatory obu aut. Na początek 

czerwonym kablem łączymy 

dodatnie bieguny baterii oby-

dwu samochodów. Potem 

prowadzimy czarny kabel od 

ujemnego bieguna akumulato-

ra auta udzielającego pomocy 

do masy (np. silnika) samo-

chodu, który ma być urucho-

miony. Przewody nie powinny 

zaczepiać o ruchome części 

silników żadnego z pojazdów. 

Następnie należy uruchomić 

silnik samochodu podającego 

prąd. Potem można spróbować 

włączyć silnik niesprawnego 

auta. Jeśli operacja się powie-

dzie, rozłączamy kable. Tym 

razem najpierw czarny (mi-

nus), potem czerwony (plus). 

Skuteczność tego sposobu 

uruchamiania zależy między 

innymi od wielkości prądu, 

jaki przepływa kablami. Im są 

grubsze, tym lepiej. 

W niektórych samocho-

dach akumulator jest ukryty 

np. pod fotelem lub w bagaż-

niku. Wówczas klemy należy 

podłączyć do wyznaczonych 

(i odpowiednio oznaczonych) 

przez producenta miejsc, znaj-

dujących się najczęściej pod 

pokrywą silnika. 

Niekiedy za niedostatek 

energii nie odpowiada ani 

akumulator, ani alternator, 

ale zwarcie w instalacji elek-

trycznej, które powoduje, że 

na postoju samochód traci 

energię na darmo. Czasem też 

winę ponosi człowiek, który 

np. zostawił gdzieś włączone 

światło. Zimą, gdy pojemność 

akumulatora jest mniejsza, 

może się to przyczynić do 

szybkiego rozładowania aku-

mulatora. ▐

Michał Kij
Fot. Bosch, Centra, Varta, ZAP
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Iveco Poland proponuje rozwiązanie, 

które odpowiada na zapotrzebowanie 

rynku dotyczące przewozów lżejszych, 

a jednocześnie stosunkowo dużych objęto-

ściowo towarów. Współpracując z dwoma 

polskimi fi rmami zabudowującymi, Iveco 

oferuje pojazdy pozwalające bez żadnych 

opłat poruszać się po terenie Niemiec. 

W oparciu o podwozie Iveco Eurocar-

go opracowano lekki zestaw o kubaturze 

przestrzennej dochodzącej do 120 m3. Ta-

kie rozwiązanie pozwala przewieźć dużo 

ładunku w różnych konfi guracjach usta-

wień, również przy wykorzystaniu dodat-

kowej podłogi stanowiącej drugi pokład. 

W opcji są powiększone zbiorniki paliwa 

do 400 l, dodano aluminiowy zbiornik 

powietrza, klimatyzację, tempomat, przy-

ciemniane szyby oraz światła do jazdy 

dziennej.

Zestawy typu „Mautkiller” zabudo-

wują dla Iveco dwie fi rmy: Gniotpol 

i Konar. Kompleksowy zestaw to podwo-

zie Eurocargo z zabudową plandekową 

(kubatura do ok. 60 m3) i jednoosiową 

przyczepą plandekową (o tej samej ku-

baturze). Ultralekki zestaw zawdzięcza 

niską masę własną m.in. zawieszeniu 

pneumatycznemu, które jest wyposaże-

niem standardowym tylnego zawieszenia 

podwozia i przyczepy. Dużym atutem 

tego zestawu jest szerokość wewnętrz-

na zabudowy (rozwiązanie zastrzeżone 

przez Gniotpol), która wynosi 2504 mm 

i jest największą dostępną obecnie na ryn-

ku. Zaletą „systemu 2504” jest możliwość 

przewożenia większej ilości towarów. Ze-

staw wielkogabarytowy dedykowany jest 

do transportu styropianu, puszek, tektu-

ry, opakowań, których szerokość wynosi 

2500 mm. Można również załadowywać 

pojazd w różnych konfi guracjach ułoże-

nia towaru o szerokości 500 mm, 1000 

mm, 1250 mm. Przy adaptacji podwozia 

Eurocargo powiększany jest rozstaw osi z 

4815 do 5670 mm. Zestaw „Mautkiller” 

spełnia wszystkie wymagania homologa-

cyjne i pozwala bezpiecznie poruszać się 

po drogach całej Europy. ▐

Fot. Iveco

MAUTkiller
Poruszanie się po drogach pojazdami o dmc 12 i więcej ton u naszych zachodnich 
sąsiadów wymaga dodatkowej opłaty drogowej (MAUT). Jest jednak sposób, żeby przy 
transporcie tzw. ładunków przestrzennych obniżyć koszty. 

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

stała się standardem. 

Każdy, kto umie liczyć, 

ceni swój czas i lubi panować 

nad swoim biznesem, korzysta 

w mniejszym lub większym 

stopniu z jej dobrodziejstw. To 

co jeszcze kilka lat temu było 

pieśnią przyszłości, dziś staje się 

normalnym narzędziem pracy. 

Nowe pojazdy ciężarowe wyjeż-

dżają z fabryk standardowo wy-

posażone w urządzenia, które 

są gotowe do pracy. Wystarczy 

tylko wykupić odpowiedni abo-

nament, aby znaleźć się w nowej 

rzeczywistości. Zobaczyć to, co 

do niedawna było niewidzialne.

Jednym z rozwiązań ofero-

wanych na naszym rynku jest 

system Dynafl eet opracowa-

ny przez fi rmę Volvo. Tak jak 

w przypadku analogicznych 

programów proponowanych 

przez konkurencję, można go 

montować również w pojaz-

dach innych marek. Oznacza 

to, że nawet w mieszanej fl ocie, 

telematyka może opierać się na 

jednym oprogramowaniu.

Dynafl eet składa się z czte-

rech modułów, które mogą być 

aktywowane w zależności od po-

trzeb: paliwo i środowisko, czas 

pracy kierowcy, lokalizacja oraz 

komunikacja. Mając wszystkie 

subskrypcje, można śledzić nie 

tylko drogę pojazdu, ale również 

poczynania kierowcy, łącznie 

z jego czasem pracy, oraz wymie-

niać z nim komunikaty tekstowe. 

Za każdy moduł trzeba zapłacić 

miesięcznie 15 euro/pojazd.

Kto i gdzie?

Korzystając z modułu Loka-

lizacja, cały czas można „mieć 

na oku” wszystkie swoje po-

jazdy. Dane dotyczące pojazdu 

i kierowcy mogą być prezento-

wane bezpośrednio na mapie, 

zapewniając natychmiastowy 

dostęp do informacji o dosta-

wie. Na bieżąco aktualizowane 

dane m.in. o prędkości samo-

chodu, aktywności kierowcy 

i przewidywanym czasie przy-

bycia umożliwiają dyspozyto-

rowi pełną kontrolę nad dosta-

wą. System informuje również 

o temperaturze w chłodni, re-

jestrowanej za pomocą umiesz-

czonych tam czujników.

Dodatkowo funkcja wy-

świetlania kolejnych lokalizacji 

pojazdów na mapie pozwa-

la analizować obierane trasy. 

Za pomocą pozycjonowania 

pojazdów w czasie rzeczywi-

stym system typuje pojazdy do 

wykonania nowego zadania 

Zawsze na oku
Zmienia się nasze otoczenie, zmieniają się przedsiębiorstwa 
transportowe i zmieniają się narzędzia, 
które czynią pracę sprawniejszą i bardziej wydajną. 

transportowego, automatycznie 

wskazując te, które znajdują 

się najbliżej miejsca załadun-

ku, uwzględniając również 

czas pracy kierowców. Dzięki 

zdefi niowaniu tzw. stref geo-

fence wiadomo, kiedy pojazd 

wjeżdża lub opuszcza wyzna-

czony obszar geografi czny (np. 

opuszcza miejsce załadunku 

lub rozładunku). Informacje te 

mogą być wyświetlane na ekra-

nie komputera w biurze fi rmy 

i w pojeździe. System pomaga 

w planowaniu tras, wyznacza-

jąc najszybszą drogę do celu. 

Punkty nawigacyjne w Dyna-

fl eet Online mogą być przesy-

łane do systemu nawigacyjnego 

w pojeździe, dzięki czemu dys-

trybutor ma wpływ na trasę po-

konywaną przez pojazd. Może 

również wysłać kierowcy do-

kładny adres dostawy, po prostu 

klikając na mapę. 

Kolejny moduł usprawniają-

cy pracę pojazdu to Czas Pracy 

Kierowcy. System na bieżąco 

monitoruje czas pracy i odpo-

czynków, dzięki czemu wia-

domo, który kierowca może 

podjąć kolejny ładunek, a który 

powinien zrobić sobie przerwę 

albo nawet wziąć dzień wolny 

od pracy. Dzięki takiej wiedzy 

można maksymalnie wykorzy-

stać dostępne zdolności prze-

wozowe. Informacje o czasie 

jazdy, odpoczynku i rozładunku 

są dostępne 30 dni wstecz, co 

przydaje się podczas fakturowa-

nia i naliczania płac kierowców. 

Nie trzeba się również martwić 

o archiwizację danych z pamię-

ci tachografu i karty kierowcy. 

Można je zdalnie ściągnąć zza 

biurka. Umożliwia to utrzymy-

wanie zawsze aktualnych reje-

strów czasu pracy bez względu 

na to, gdzie pojazd i kierowca 

się znajdują. Jednocześnie za-

Cała flota w telefonie lub tablecie. Aktualne po-
łożenie poszczególnych pojazdów na wyciagnię-
cie ręki. W każdej chwili można sprawdzić, który 
może najszybciej zrealizować nowe zlecenie.

Ranking kierowców w danej
flocie właściciel może 
sprawdzić w swoim telefonie 
dzięki aplikacji Dynafeet App.

Kierowca otrzymuje ocenę za styl jazdy. Pod uwagę są brane: przewidy-
wanie sytuacji i hamowanie, wykorzystanie silnika i skrzyni biegów, dos-
tosowanie prędkości i postój. Możne również zagłębić się w szczegóły 
poszczególnych ocen, co daje wskazówki, co można jeszcze poprawić. 

www.truck-van.pl
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pewnia stały monitoring wy-

kroczeń, dzięki czemu można 

się dobrze przygotować do 

ewentualnej kontroli.

Czas następnej obowiązkowej 

przerwy, wraz z innymi infor-

macjami, jest przedstawiany na 

mapie oraz w raportach aktyw-

ności kierowców. System może 

również alarmować zarówno 

dyspozytora, jak i kierowcę, gdy 

zbliża się czas przerwy. 

Kolejny moduł Komunikacja 

pozwala być w stałym kontakcie 

z kierowcą za pomocą komuni-

katów tekstowych. Wymieniane 

na bieżąco informacje ogra-

niczają liczbę nieporozumień, 

a w kwestiach spornych zawsze 

można sięgnąć do archiwum. 

Bez względu na lokalizację sa-

mochodu, informacje przesyła-

ne pomiędzy biurem a kierowcą 

nie wymagają dodatkowych 

opłat, zawierają się w miesięcz-

nym abonamencie. Kierowcy 

mogą również w ten sposób 

porozumiewać się między sobą. 

Moduł ten umożliwia zintegro-

wanie z oprogramowaniem ob-

sługującym zlecenia lub faktury. 

Niższe spalanie 
na zawsze

Jeżeli komuś zależy na re-

dukcji kosztów związanych ze 

zużyciem paliwa, moduł Pali-

wo i Środowisko jest właśnie 

dla niego. Pozwala on moni-

torować wydajność ciężaró-

wek i kierowców. Wszystkie 

potrzebne dane na ten temat 

są prezentowane w postaci 

raportów. Na ich podstawie 

można dowiedzieć się, dla-

czego jedni kierowcy osiąga-

ją wyższe zużycie paliwa niż 

inni. System wystawia oceny 

kierowcom. Wyniki w ska-

li 0–100, przedstawione za-

równo w formie kolorowych 

wykresów, jak i liczb, obej-

mują cztery kluczowe obsza-

ry: przewidywanie sytuacji 

i hamowanie, wykorzystanie 

silnika i skrzyni biegów, do-

stosowanie prędkości i postój. 

Można porównać szczegółowe 

wyniki różnych kierowców 

oraz przeanalizować trendy 

w całej fl ocie z 13 ostatnich 

miesięcy. Firma powiada-

miana jest również o znaczą-

cych zmianach w poziomie 

paliwa, co może świadczyć 

o awarii bądź kradzieży. 

Dodatkowo dokumentowa-

nie emisji spalin może pomóc 

w zdobyciu i utrzymaniu klien-

tów, którym zależy na ochronie 

środowiska. Raporty mogą być 

automatycznie wysyłane do klien-

ta, z ustaloną częstotliwością. 

Użytkownicy tego modułu 

mogą korzystać z doradztwa 

paliwowego, które ma utrwalać 

zdobytą podczas szkoleń wiedzę 

na temat ekonomicznej jazdy. 

Udowodniono już, że kierow-

ca, który przeszedł szkolenie 

z upływem czasu wraca do swo-

ich dawnych nawyków, dlatego 

ważne jest, aby cały czas mógł 

liczyć na profesjonalne wspar-

cie. Osobisty doradca nie tylko 

pomaga zmniejszyć zużycie pa-

liwa, ale również dzięki regular-

nemu monitorowaniu i profe-

sjonalnym poradom, utrzymać 

uzyskany poziom. Raporty wraz 

z poradami wysyłane są raz 

w miesiącu. Doradca paliwowy 

jest cały czas do dyspozycji fl oty 

i w razie potrzeby służy pomo-

cą. Za taką usługę trzeba zapła-

cić miesięcznie 20 euro/pojazd. 

Wiedza w dzisiejszych cza-

sach otwiera wiele możliwości. 

Szybkość działania na przestrze-

ni ostatnich lat bardzo wzrosła. 

Żeby być konkurencyjnym, 

trzeba mieć narzędzia, które po-

zwolą szybko podejmować de-

cyzję, przynosząc przedsiębior-

stwu zysk. Znając rzeczywisty 

stan swojej fl oty, jej możliwości 

załadunkowe i dyspozycyjność 

kierowców w ciągu kilku minut 

można podjąć pilne zlecenie. 

Stały kontakt z kierowcą, możli-

wość szybkiego przekazania mu 

zlecenia usprawnia wszystkim 

pracę. W dobie kurczących się 

marż, nie mniej ważne stają się 

również oszczędności. Paliwo 

to cały czas największy wyda-

tek fi rm transportowych. Jest 

więc o co walczyć. Volvo mówi 

o 5% oszczędności w przypad-

ku skorzystania z opieki dorad-

cy paliwowego. Każdy może 

sobie przeliczyć, co to oznacza 

w przypadku jego fl oty. ▐

Katarzyna Dziewicka 
Fot. Volvo

Napisz do nas na adres 

sales_trimbletl_pl@trimble.com 

i zamów bezpłatną prezentację CarCube,  

FleetXps na Androida i FleetCockpit.

www.trimbletl.com

Efektywne zarządzanie flotą  
samochodową jest kluczem do 
• Konkurencyjności, 
• Zadowolenia klientów 
• Redukcji kosztów operacyjnych

CarCube : komputer pokładowy - przetwarzanie 
 zleceń, nawigacja oraz asystent stylu jazdy 

 FleetXps na Androida : zlecenia dla podwyko- 
 nawców i flot serwisowych z zastosowaniem  
 podpisu cyfrowego  

FleetCockpit : podgląd przyjazny dla dyspozytora 

www.truck-van.pl
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Choć wszyscy o tym wie-

dzą, nadal nie każdy 

pamięta o codziennej 

obsłudze pojazdu, nie mówiąc 

już o regularnym sprawdzaniu 

ciśnienia w oponach. Aby uła-

twić pracę menedżerom fl ot 

i zwiększyć bezpieczeństwo na 

drogach, fi rmy oponiarskie od 

lat pracują i udoskonalają syste-

my, które usprawnią zarządza-

nie ogumieniem i spowodują, 

że wszelkie nieprawidłowości 

będą w porę zauważone.

Wiem, gdzie jest!

Pierwszym krokiem do uła-

twienia pracy zarządcom fl ot 

są opony z zamontowanym 

mikrochipem RFID (ang. Ra-

dio Frequency Identity – iden-

tyfi kacja radiowa). Dzięki 

wbudowanemu mikroukłado-

wi, opona łączy się z progra-

mem do zarządzania oponami 

np. Goodyear FleetOnline-

Solutions. Zastosowanie tego 

rozwiązania w oponach ozna-

cza dla operatorów fl ot m.in. 

skrócenie przestojów, uspraw-

nienie zarządzania ogumie-

niem pojazdów i zwiększenie 

bezpieczeństwa. 

Korzystając z technologii 

RFID, przesuwając ręczny 

skaner po obwodzie ściany 

bocznej opony, można bar-

dzo szybko ją zidentyfi kować. 

Informacje pobierane są i  za-

pisywane elektronicznie. Do-

datkowo opony wyposażone 

w  RFID łatwiej monitorować 

w przypadku kradzieży, a także 

obserwować przez cały okres 

eksploatacji, łącznie z bieżni-

kowaniem. 

Mikrochip jest wprowadza-

ny do opony w procesie pro-

dukcji i programowany nie-

Technologia RFID pozwala szybko zidentyfikować oponę. Po zeskanowaniu opony ręcznym czytnikiem, jest automatycznie 
rozpoznawana przez system. Dane uzyskane podczas pomiaru są przekazywane za pomocą łącza Bluetooth.

Szybki sprawdzian
Nieodpowiednie ciśnienie w oponach może przysporzyć sporo kłopotów. Nie tylko powoduje 
większe zużycie paliwa, ale również skraca życie oponie i zwiększa ryzyko wypadku.

powtarzalnym kodem, który 

identyfi kuje oponę. Za pomo-

cą ręcznego czytnika można 

odczytać typ i rozmiar opony, 

a także jej unikatowy numer 

identyfi kacyjny. Można szybko 

Statyczne odczytywanie parametrów opon odbywa się za pomocą 
ręcznego urządzenia. Wystarczy tylko stanąć obok pojazdu.

GPS

SCHEMAT DZIAŁANIA  
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zeskanować wszystkie opony 

i elektronicznie zapisać infor-

macje o nich, co oszczędza czas 

i eliminuje pomyłki. Dodatko-

wą korzyścią jest łatwiejsze 

zarządzanie stanami magazy-

nowymi nowych, używanych 

i bieżnikowanych opon. 

Regularne kontrole ogumie-

nia są bardzo proste. Operator 

skanuje oponę ręcznym czytni-

kiem, a opona jest automatycz-

nie rozpoznawana. Za pomocą 

Bluetooth do tego samego sys-

temu podłączony jest miernik 

ciśnienia i głębokości bieżnika 

opony – odczyty z tego urzą-

dzenia są automatycznie zapi-

sywane w systemie.

Goodyear seryjnie montu-

je układ RFID tylko w opo-

nach naczepowych Regional 

RHT II 435/50R19,5 i wyści-

gowych. RFID jedynie prze-

chowuje dane identyfi kujące, 

jednak Goodyear zapowiada, 

że w przyszłości będzie moż-

liwe monitorowanie ciśnienie 

i temperatury opon w  czasie 

rzeczywistym. 

Właśnie takie rozwiązanie 

oferuje już Michelin.  Firma 

proponuje opony ciężarowe 

i autobusowe z zamontowany-

mi chipami RFID i systemem 

zdalnego pomiaru ciśnienia 

TPMS. Wystarczy, że kierow-

ca przejdzie obok pojazdu, by 

za pomocą elektronicznego 

czytnika zebrać kompletne 

dane. Sprawdzenie ciśnienia 

i stanu opon w autobusie lub 

ciężarówce zajmuje średnio 

15 minut. Wyposażając opony 

w chipy RFID, można zredu-

kować ten czas do minimum. 

Jest to możliwe dzięki utwo-

rzeniu elektronicznego „łącza” 

między oponą a systemem od-

bioru i przetwarzania danych 

dotyczących jej parametrów.

Czujniki TPMS zdalnie od-

czytują temperaturę i ciśnienie, 

co pozwala na stały monito-

ring opon. Informacje o ciśnie-

niu i temperaturze opon mogą 

być widoczne dla kierowcy na 

tablicy rozdzielczej pojazdu, 

ale również wysyłane zdalnie 

do menedżera fl oty. 

Dwa w jednym

O krok dalej poszły fi rmy 

Continental i Pirelli, oferując 

rozwiązania, które pozwalają 

jednocześnie na identyfi kację 

opony i monitorowanie tempe-

ratury i ciśnienia. Pirelli Cyber 

Fleet podobnie, jak ContiPres-

sureCheck bazuje na elektro-

nicznym czujniku. Gumowy 

kontener jest przyklejany do 

wewnętrznej strony bieżnika 

opony, a na nim montowany 

jest nadajnik, który ma ok. 

2 cm i waży poniżej 20 g (Con-

tinental) lub ok. 25 g (Pirelli). 

Continantal zapewnia, że na-

dajnik powinien działać przez 

6 lat lub ok. 600 000 km, Pirelli 

natomiast deklaruje 4 lata lub 

300 000 km. Urządzenie Con-

tinentala nieustannie rejestruje 

pochodzące z czujników dane 

dotyczące ciśnienia i tempe-

ratury opon i w regularnych 

odstępach czasu przekazuje je 

bezprzewodowo do odbiorni-

ka w pojeździe. Elektroniczny 

sterownik wysyła wyliczone 

dane do wyświetlacza w ka-

binie kierowcy, który dzięki 

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

Wartości mierzone przez czujnik są wysyłane do odbiornika, 
skąd za pośrednictwem systemu telematycznego przesyłane do firmy.

ANTENA

TELEMATYCZNE 
URZĄDZENIE POKŁADOWE

ODBIORNIK

GPRS/UMTS

INTERNET

 MONITORINGU OPON NA ODLEGŁOŚĆ

www.truck-van.pl
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i rzadko pojawia się w fi rmie, 

lepszym rozwiązaniem będzie 

zdalne przesyłanie danych 

w czasie rzeczywistym bezpo-

średnio z czujników do fi rmy. 

Dodatkowym plusem takiego 

rozwiązania jest natychmiasto-

wa informacja o nieprawidło-

wej temperaturze lub ciśnie-

niu, którą otrzymuje kierowca 

i zarządzający fl otą. System śle-

dzi wszystkie informacje na 

temat opon każdego pojazdu 

z osobna, w tym istotnych pa-

rametrów takich jak przebyty 

dystans i prędkość. Czuwa też 

nad tym, żeby opony zawsze 

były na swoim miejscu. Cią-

głe monitorowanie ogumienia 

pozwala zaplanować naprawy 

i serwisowanie, unikając kłopo-

tliwych przestojów, jakie mogą 

się przydarzyć w razie awarii. 

Podczas wymiany opony na-

dajnik można usunąć z uchwy-

tu i używać dalej w nowej opo-

nie. Gdy zostanie uszkodzony, 

np. podczas wypadku, można 

go wymienić na nowy. Od-

biornik jest zamontowany na 

stałe na ramie pojazdu. System 

współpracuje z oponami i po-

jazdami wszystkich marek.

Zawsze akurat

Interesującą propozycję, 

która w pewnym stopniu 

ograniczy problem ciśnienia, 

jest opracowany przez Go-

odyeara system automatycz-

nego utrzymanie ciśnienia 

w oponach (Air Maintenance 

Technology – AMT). Mecha-

nizm systemu AMT pozwala 

utrzymać stałe, optymalne 

ciśnienie powietrza w  opo-

nach bez użycia zewnętrznych 

kompresorów, układów elek-

tronicznych czy zaangażowa-

nia kierowcy. Wokół opony 

przeprowadzony jest wężyk 

pompujący powietrze do wnę-

trza opony przez zawór. Gdy 

czujnik wykryje nieprawidło-

we ciśnienie, otwiera się regu-

lator i powietrze wpływa do 

wężyka. Podczas obracania się 

opony, wężyk zostaje spłasz-

czony, a powietrze wypychane 

jest przez zawór do wnętrza 

opony i ciśnienie znowu jest 

prawidłowe. System AMT 

przeznaczony dla pojazdów 

użytkowych jest projektowa-

ny tak, by działał również po 

bieżnikowaniu. Na razie jest 

testowany.

Nieprawidłowe ciśnienie 

w ogumieniu prowadzi do 

zwiększenia oporów toczenia, 

nierównomiernego zużycia 

bieżnika, obniżonej kontroli 

nad pojazdem i wydłużenia 

drogi hamowania, które ne-

gatywnie wpływają na zuży-

cie paliwa, żywotność opon 

i bezpieczeństwo na dro-

dze. Ciśnienie powinno być 

sprawdzane co najmniej raz 

na dwa tygodnie, gdy opony 

są zimne (2-3 godziny po za-

trzymaniu pojazdu). Wyso-

ka temperatura opon może 

zmienić wartość ciśnienia, 

a zalecane wartości dotyczą 

typowej temperatury oto-

czenia. Ciśnienie w oponach 

musi być dostosowane do 

obciążenia oraz zgodne z za-

leceniami producenta pojazdu 

albo producenta ogumienia. 

Podczas kontroli ciśnienia 

warto ocenić wizualnie stan 

opony, by upewnić się, że nie 

jest uszkodzona. Należy rów-

nież pamiętać o sprawdzaniu 

głębokości bieżnika. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Continental, Goodyear, 

Michelin, Pirelli

temu może śledzić stan opon 

w czasie rzeczywistym. Jeśli 

ciśnienie gwałtownie spadnie, 

system w ciągu kilku sekund 

uruchomi alarm.

W zależności od potrzeb 

można odczytywać dane pod-

czas postoju w bazie lub zdal-

nie, gdy pojazd jest w trasie. Je-

żeli pojazdy regularnie parkują 

na placu fi rmy, optymalnym 

rozwiązaniem będzie korzysta-

nie z urządzenia szczytującego 

takie informacje. Po ręcznym 

zebraniu danych z kół danego 

pojazdu można je za pomo-

cą złącza USB wgrać na dysk 

komputera. Jeżeli natomiast 

pojazd jest w ciągłym ruchu 

ContiPressureCheck, podobnie jak Pirelli Cyber Fleet, monitoruje 
ciśnienie i temperaturę w oponach za pomocą czujnika 
zamontowanego wewnątrz samej opony. Takie rozwiązanie 
zabezpiecza urządzenie przed uderzeniami, a czujniki mogą 
mierzyć temperaturę bezpośrednio w samej oponie, nie 
utrudniając jej montażu. 

Komponenty systemu 
ContiPressureCheck: czujniki (po 
lewej), sterownik elektroniczny 
(powyżej), kontrolka ciśnienia dla 
przyczepy (na środku) i wyświetlacz 
(po prawej) 

3. Powietrze wpływa 
do opony i ciśnienie 
znowu jest prawidłowe.

1. Gdy wewnętrzny czujnik 
wykryje, że ciśnienie spadło 
poniżej wyznaczonej granicy, 
otwiera się zawór, żeby powietrze 
mogło przepłynąć do wężyka 
pompującego.

2. W miarę obra-
cania się opony, 
wężyk zostaje spłasz-
czony i powietrze 
wypychane jest 
przez zawór.

Schemat działania systemu AMT (Air Maintenance Technology), utrzymującego prawidłowe 
ciśnienie w oponach
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Opracowany przez fi rmę Th ermo 

King rejestrator TouchPrint charak-

teryzuje się dokładnym odczytem, 

wygodnymi opcjami eksportu danych 

i intuicyjnym interfejsem. Jest urządze-

niem metrologicznym spełniającym odpo-

wiednie normy branżowe i zapewniającym 

nadzór nad transportem chłodniczym 

zgodny z wymaganiami prawnymi. 

Urządzenie pozwala zachować pełną 

kontrolę nad najważniejszymi zdarzeniami 

związanymi z bezpieczeństwem przewo-

żonego towaru, takimi jak otwarcie drzwi 

lub zmiana temperatury. Wysoka moc ob-

liczeniowa i duża ilość pamięci pozwalają 

na wygodną pracę z ekranem dotykowym 

i szybką drukarką termiczną. Sprawia to, 

że początkowa konfi guracja i dalsza obsłu-

ga rejestratora są bezproblemowe.

Port miniUSB pozwala na eksport 

odczytów temperatury na pamięć USB 

w formacie PDF lub TXT. Potwierdzenie 

dostawy lub transportu można zachować 

w pliku lub wydrukować. Za pomocą 

tego portu można też połączyć rejestrator 

z programem Th ermo King Wintrac i po-

brać dane lub przeprowadzić aktualizację 

oprogramowania sprzętowego. 

Szybka i niewielka drukarka termiczna 

pracuje przy szerokim zakresie tempera-

tur, drukując wyraźne tabele i wykresy. 

Pojemnościowy ekran dotykowy z menu 

użytkownika z ikonami i klawiszami skró-

tu umożliwia intuicyjną nawigację. Do wy-

boru jest jeden z 18 języków.

Rejestrator TouchPrint współpracuje ze 

wszystkimi sterownikami Th ermo King 

Smart Reefer-2 / Smart Reefer-3 w cięża-

rówkach i naczepach. Nastawy są wyświe-

tlane na ekranie dotykowym obok sześciu 

konfi gurowalnych wejść (analogowych 

i cyfrowych) oraz drukowane jako odnie-

sienie na każdym potwierdzeniu (obok 

odczytów temperatury). 

Uniwersalna budowa umożliwia łatwy 

montaż zarówno na ścianie naczepy, jak 

i w otworze DIN w kabinie pojazdu. Port 

szeregowy pozwala na nawiązanie łączności 

z innymi systemami telematycznymi i dzięki 

temu zdalny monitoring czujników rejestra-

tora TouchPrint. Z rejestratorem współpra-

cować mogą także czujnik otwarcia drzwi 

oraz ręczny czujnik temperatury. W każdym 

konfi gurowalnym wejściu można także usta-

wić alarm o przekroczeniu temperatury.

Rejestrator Th ermo King TouchPrint ma 

homologację zgodną ze standardem DIN 

EN 12830 (klasa precyzji 1) oraz normą 

European Cooperation in Legal Metrology 

Welmec 7.2. Dodatkowo dostępne urzą-

dzenia mają znak E przyznany zgodnie 

z regulaminem 10 Europejskiej Komisji 

Gospodarczej Organizacji Narodów Zjed-

noczonych. Każde urządzenie jest także 

oferowane z raportem z testu kalibracji. ▐

Fot. Thermo King

 Chłód pod kontrolą
Firmy zajmujące się produkcją, przetwarzaniem i transportem towarów 
wrażliwych na temperaturę muszą zapewnić ciągłość kontroli łańcucha dostaw. 
Pomagają w tym rozwiązania do kontroli temperatury w zastosowaniach 
niestacjonarnych i rejestratory temperatury.

Michael Haguinet, 
menedżer produktów telematycznych na Europę w Thermo King

„Rejestrator danych TouchPrint to niewielkie, elastyczne i proste rozwiązanie, które oferu-
je dokładne odczyty, zapewniając zgodność z wymaganiami prawnymi. Przejrzyste menu 
ułatwia monitorowanie temperatury, pobieranie starszych odczytów oraz ich archiwizację. 
Rozwiązania z serii TouchPrint to niezawodne, zaawansowane mechanizmy ułatwiające lo-
gistykę produktów wrażliwych na temperaturę”.
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T rudno o równie uniwersalny, a przy 

tym wyspecjalizowany pojazd. No 

właśnie, czy to jest jeszcze cięża-

rówka, czy już bardziej maszyna robocza? 

Sami twórcy częściej niż „pojazd ciężaro-

wy” mówią o Unimogu „nośnik narzę-

dzi”. Jego prawdziwym żywiołem nie jest 

bowiem transport towarów, a przemiesz-

czanie i efektywne wykorzystywanie spe-

cjalistycznego wyposażenia z najprzeróż-

niejszych obszarów. Usługi komunalne 

i utrzymaniowe (odśnieżanie, zamiatanie, 

wykaszanie), wsparcie techniczne (pod-

nośniki, dźwigi) ratownictwo, ale również 

prace rolnicze, a nawet przeciąganie wa-

gonów kolejowych: obszary zastosowania 

ograniczone są praktycznie tylko jednym 

– istnieniem odpowiedniego wyposażenia 

dodatkowego. 

Więcej mocy

Dwa całkowicie nowe silniki BlueEf-

fi ciency Power pozwalają nie tylko speł-

niać normę emisyjną Euro 6, ale również 

zapewniają większą wydajność, zwłaszcza 

w eksploatacji z osprzętem. W zależności 

od wersji, źródłem napędu są czterocy-

lindrowe silniki OM 934 o pojemności 

5,1 oraz sześciocylindrowe OM 936 z po-

jemności 7,7 l, oferujące moce w zakre-

sie od 156 do 299 KM (rekordowa moc 

w dziejach Unimoga). Silniki te dostarcza-

ją od 650 do 1200 Nm maksymalnego mo-

mentu obrotowego w zakresie od 1200 do 

1600 obr/min, pozwalając na jeszcze wy-

dajniejszą pracę. Wraz z nowymi silnikami 

udoskonalono również elektropneuma-

tyczną skrzynię biegów, posiadającą osiem 

biegów do jazdy w przód i sześć wstecz-

nych. Zsynchronizowany rewersyjny układ 

przełączania biegów Electronic Quick Re-

verse pozwala na szybką zmianę kierunku 

jazdy, co przydaje się zwłaszcza przy pracy 

z osprzętem.

Konieczność spełnienia normy Euro 6 

była, podobnie jak w wielu innych pojaz-

dach, okazją do wprowadzenia bardziej 

gruntownych zmian. Jedną z najważniej-

szych nowości jest wprowadzenie napędu 

EasyDrive. Pod tą nazwą kryje się w pełni 

Tysiące twarzyTysiące twarzy  
„złotej rączki”„złotej rączki”

Unimog, w połączeniu z wyspecjalizowanymi zabudowami i osprzętem, to niezwykle 
wszechstronna maszyna robocza, pozwalająca na ponad tysiąc zastosowań w różnych branżach. 

Zimą odśnieży, latem skosi i zamiecie, a w międzyczasie posłuży jako podnośnik lub ciągnik.

„Jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego” – pod tym znanym powiedzeniem 
powinna pojawić się gwiazdka (może być trójramienna) z adnotacją – nie dotyczy Unimoga. 
Ten pojazd potrafi niemal wszystko, a jego nowa generacja BlueTec 6 wkracza właśnie 
na drogi, pobocza, do miast, wsi, lasów i... gdzie tylko się da.

Nowa wersja Unimoga otrzymała odświeżone wnętrze 
z wielofunkcyjną kierownicą, czytelnym zestawem 
wskaźników i uporządkowanym panelem roboczym 
z uniwersalnym joystickiem. System VarioPilot pozwa-
la w kilkadziesiąt sekund przesunąć kierownicę i pe-
dały na prawą stronę kabiny, zapewniając operatorowi 
wygodniejszą pracę, np. kosząc pobocze drogi.

Wielofunkcyjnym joystickiem obsługuje się większość 
funkcji podłączonego osprzętu. Można nim też regulo-
wać prędkość jazdy w trybie napędu hydrostatycznego 
EasyDrive. Wycieraczki szyby przedniej przeniesiono 
na jej górną krawędź, dzięki czemu nie ograniczają 
widoczności na osprzęt przedni, a także lepiej radzą 
sobie np. ze śniegiem zalegającym na szybie.
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bezstopniowy, hydrostatyczny układ napę-

dowy, znany z wielu maszyn roboczych czy 

wózków widłowych. Układ taki pozwala 

na bardzo płynną jazdę z małymi pręd-

kościami (nawet poniżej 1 km/h, także 

z tempomatem) bez uszczerbku dla sprzę-

gła i spadku wydajności. Wygodne ste-

rowanie za pomocą wielofunkcyjnego 

joysticka (prawą ręką), dźwigienki przy 

kierownicy (lewą ręką) lub pedału gazu 

pozwala operatorowi na precyzyjny i nie-

zwykle łatwy dobór oraz utrzymanie pręd-

kości przy manewrowaniu i pracy z osprzę-

tem. Jednocześnie EasyDrive współpracuje 

z mechaniczną skrzynią biegów w taki 

sposób, że tryb pracy można momentalnie 

przełączyć i wykorzystując już normalną 

skrzynię biegów, przemieścić się szybciej 

na dalsze odległości.

Siła w osprzęcie

Niewątpliwym atutem Unimoga jest jego 

kompaktowość i zwrotność, która w naj-

nowszej odsłonie osiągnęła jeszcze wyższy 

poziom. Rozstaw osi od 2800 mm i średnica 

zawracania już od 12,6 m (więc jak w więk-

szym samochodzie osobowym) w połącze-

niu z zaawansowanym układem jezdnym ze 

stałym napędem na wszystkie koła i dużym 

prześwitem (uzyskanym dzięki osiom por-

talowym) sprawiają, że Unimog wjedzie 

niemal wszędzie. Główną kartą przetargo-

wą pozostaje jednak możliwość przyłącza-

nia niezliczonej wręcz kombinacji urządzeń 

dodatkowych i przystawek. 

Unimog posiada cztery przestrzenie do 

montażu osprzętu i zabudowy: z przo-

du na znormalizowanej płycie czołowej, 

z tyłu, między osiami oraz na skrzyni ła-

dunkowej lub na ramie. Urządzenia elek-

tryczne można podłączać do czterech 

ustandaryzowanych gniazd, umiejscowio-

nych w kabinie oraz na zewnątrz. Ustan-

daryzowane złącza pozwalają stosować 

kombinacje kilku urządzeń jednocześnie, 

a ich obsługę ułatwia nowy, wyjmowany 

joystick wielofunkcyjny, z którego po-

mocą można wykonywać również ruchy 

urządzeń dodatkowych w dwóch płasz-

czyznach jednocześnie. To zasługa nowej 

hydrauliki roboczej, która pracuje jeszcze 

płynniej i precyzyjniej, a przy tym ma 

o 30% większą moc. Przyciskami wielofunk-

cyjnymi na kierownicy i na wyświetlaczu 

można np. ograniczać wydajność pompy. 

Hydraulika działa dwuobwodowo, przy 

czym obwód pierwszy podaje olej pod 

ciśnieniem 200 barów w ilości 32 l/min, 

a w połączeniu z obwodem 2 uzyskuje się 

dodatkowo 55 l/min pod ciśnieniem do 

240 barów. Uzupełnieniem tych układów 

może być hydraulika siłowa VarioPower 

– również z dwoma niezależnymi obwo-

dami, każdy o przepływie oleju 125 l pod 

ciśnieniem 280 barów, z maksymalną mocą 

w każdym obwodzie 58 kW. Te układy 

znajdują zastosowanie głównie do napę-

dzania stałych odbiorników mocy, zastępu-

jąc pompy montowane na wałku odbioru 

mocy czy dodatkowe silniki w zabudowie.

Napęd osprzętu udoskonalono pod jesz-

cze jednym względem: z przedniego wałka 

przekaźnikowego można teraz odbierać 

moc dochodzącą do 160 kW (dotychczas 

150 kW), zaś w wersji dedykowanej rolnic-

twu pojawił się również tylny wałek odbio-

ru mocy, mogący przekazywać napęd np. 

na przyczepę. 

Jak na dłoni

Do sprawnego wykonywania operacji 

z wykorzystaniem osprzętu wymagana jest 

jak najlepsza widoczność z miejsca kie-

rowcy, dlatego również i w kabinie zaszły 

pewne zmiany, jak skrócenie przedniej 

maski i przebiegająca niżej linia szyby. 

Wycieraczki powędrowały teraz na górną 

krawędź szyby, dzięki czemu nie ograni-

czają widoczności i skuteczniej oczyszcza-

ją szybę podczas opadów deszczu czy zale-

gania śniegu. Niezakłóconą widoczność na 

osprzęt zamontowany z przodu zapewnia 

nowa kamera przednia. 

Ulepszono elementy obsługowe – mię-

dzy innymi wprowadzono nową, wielo-

funkcyjną kierownicę oraz dźwignię na 

jej kolumnie, służącą do obsługi funkcji 

jezdnych, takich jak przełączanie skrzyni 

biegów, wspomnianego napędu hydro-

statycznego, czy też nowego hamulca sil-

nikowego Premium. Nowością jest także 

zintegrowana tablica wskaźników z dużym 

wyświetlaczem. 

Nadal w opcji dostępny jest system Va-

rioPilot, w którym kierownicę wraz z pe-

dałami można przesuwać z lewej na prawą 

stronę kabiny. Drzwi po prawej stronie 

kabiny mogą być również wyposażone 

w panoramiczną ramę okna, pozwalającą 

operatorowi na wygodniejszą obserwację 

otoczenia tuż obok pojazdu.

Unimog oferowany będzie teraz 

w ośmiu wersjach: nowe kompaktowe mo-

dele wejściowe U  216 i U  218 (następcy 

modelu U 20), a także jako cięższe modele 

U 318, U 423, U 427, U 430, U 527 i U 530. 

Do wyboru będą również oferty serwiso-

we, na przykład opcjonalne przedłużenie 

gwarancji do 24 lub 36 miesięcy, świad-

czenia przeglądowo-naprawcze (Service 

Complete) oraz umowy leasingowe (Servi-

ce Leasing Complete). ▐

Mirosław Ganiec
Fot. Daimler

Wersję „Agro” wyposażono w osprzęt typowy 
dla ciągników rolniczych – tylny wał odbioru mocy 
oraz hydrauliczny trzypunktowy układ zawieszenia 
do podczepiania narzędzi rolniczych. 
Taki pojazd równie dobrze poradzi sobie w polu, 
jak i na drodze.

Eksploatacja zarówno na drodze, jak i na szynach? W ramach 
pakietu kolejowego Unimog otrzymuje m.in. hydraulicznie 
opuszczane kółka prowadzące i specjalnie zwężone koła napędowe 
z oponami zapewniającymi przenoszenie napędu na szyny. 
Wyposażony w sprzęg kolejowy oraz dodatkową sprężarkę 
do zasilania kolejowych układów hamulcowych może pełnić nawet 
rolę lokomotywy manewrowej.
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Energetyczny zestaw
Pojazdy stosowane w branży energetycznej muszą być przygotowane 
do pracy w różnych warunkach. Usuwanie uszkodzeń 
trakcji czy prace konserwacyjne często 
przeprowadzane są z dala od dróg utwardzonych. 
Wtedy duże znaczenie ma odpowiednie 
wyposażenie.

Na zlecenie HMF Polska firma KH-Kipper zrobiła specjalistyczną 
ramę pośrednią, w której zostały umieszone dwie belki dodatkowych 

nóg podporowych (pierwsza za kabiną, druga z tyłu pojazdu). 
Aby zwiększyć stabilność pracy nad kabiną, po raz pierwszy HMF 

zastosował dodatkową nogę podporową zamontowaną 
na przedzie pojazdu.

Podczas bielskich targów Energe-

tab zaprezentowano Tatrę Phoenix 

T158 6×6 z zamontowanym żura-

wiem HMF. Tatra świetnie sprawdza się 

zarówno w terenie, jak i na utwardzonych 

nawierzchniach. Dzięki konstrukcji wyko-

rzystującej ramę rurową, pojazdy te są lżej-

sze i mogą więcej przewieźć. Połączenie 

napędu na wszystkie koła z niezależnym 

zawieszeniem półosi oraz zastosowanie 

resorów pneumatycznych na wszystkich 

osiach zapewnia komfort jazdy. 

Zautomatyzowana skrzynia biegów 

ZF AS Tronic ma również tryb ręczny, któ-

ry przydaje się podczas jazdy w trudnym 

terenie. AS Tronic optymalizuje zużycie 

paliwa i chroni układ napędowy przed 

błędami kierowców. Dodatkowo funk-

cja „Hill Holder” zapewnia płynną jazdę 

w górzystym terenie.

Nieograniczony kąt obrotu

Na podwoziu Tatry zamontowano żu-

raw HMF 6020-OK6 o całkowitym wysię-

gu 16,9 m i udźwigu 2640 kg, wyposażony 

w 6 ramion wysuwanych hydraulicznie. 

Wieniec i wysokiej wydajności silnik hy-

drauliczny w mechanizmie obrotu, po-

zwalają uzyskać nieograniczony kąt obro-

tu. Dla operatora oznacza to pełen zakres 

pracy urządzeniem. Sterowanie żurawiem 

odbywa się za pomocą pilota z wyświe-

tlaczem ciekłokrystalicznym. Wszystkie 

niezbędne parametry i funkcje żurawia 

widoczne są na ekranie (aktualny stan 

obciążenia, przeciążenie i utrata statecz-

ności, nadzór nad ramionami i wciągarką, 

a także sygnalizacja awarii poprzez sygnały 

alarmowe). Przeprost ramienia zginanego 

względem ramienia głównego o 15° w górę 

zwiększa precyzję ruchów żurawia, umoż-

liwiając dokładne ustawienie ładunków, 

co jest istotne podczas pracy na dalekich 

pozycjach.  

Żuraw nie ma standardowych nóg pod-

porowych montowanych w podstawie 

urządzenia. Dzięki temu urządzenie moż-

na było zamontować stosunkowo daleko 

od przedniej osi pojazdu, co polepszyło 

naciski oraz mobilność pojazdu w trud-

nym terenie. 

Firma KH-Kipper wykonała specjalną 

ramę pośrednią, w której zostały umieszo-

ne dwie belki dodatkowych nóg podpo-

rowych (pierwsza za kabiną, druga z tyłu 

pojazdu). Aby zwiększyć stabilność pracy 

nad kabiną, po raz pierwszy HMF zastoso-

wał dodatkową nogę podporową zamonto-

waną na przedzie pojazdu. Dzięki takiemu 

rozłożeniu nóg podporowych (rozwiąza-
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nie zbliżone do dźwigów samojezdnych) 

uzyskano praktycznie 100% stateczności 

pojazdu w pełnym obszarze pracy (360°). 

Nogi podporowe również sterowane są za 

pomocą pilota. Żuraw ma tzw. 5. i 6. funk-

cję, a więc przygotowanie do wiertnicy i do 

Fly-Jiba (dodatkowe ramię, które zwiększa 

wysięg żurawia z 16,9 do 28,0 m). 

Kosz roboczy można zamontować bez-

pośrednio na żurawiu (wysokość pracy 

22 m) lub na dodatkowym wysięgniku Fly-

Jib FJ1200K5, poprawiając zasięg pracy do 

33 m. Żuraw oprócz funkcji podnoszenia 

ładunku czy zwyżki (kosz aluminiowy 

poziomowany elektrohydraulicznie), zo-

stał wyposażony we wciągarkę liniową 

o udźwigu ponad 6 t na podwójnym zblo-

czu, co umożliwia precyzyjne przenosze-

nie w pionie różnego rodzaju ładunków, 

słupów, agregatów itp. Żuraw połączony 

z koszem umożliwia pracę na wysokości 

związaną z konserwacją linii elektroener-

getycznych. Gdy nie jest potrzebny, można 

go zdemontować i wykorzystywać żuraw 

do typowych zadań przeładunkowych.  

Podwójna stabilizacja

Żuraw wyposażony jest w dynamiczny 

system nadzorowania stabilności pojazdu 

(EVS). Ze względu na kosz oraz bezpie-

czeństwo został zastosowany podwójny 

EVS, czyli dwa opatentowane czujniki, 

które podczas pracy z koszem muszą wy-

syłać identyczne sygnały mierzone w mi-

listopniach rejestrujące przechył pojazdu. 

EVS nie mierzy stopnia wysunięcia belek 

nóg podporowych, tylko dynamicznie 

bada przechyły pojazdu, uwzględniając 

również jego masę oraz ładunek. Tak 

zaawansowany system stabilizacji umoż-

liwia pracę z niewysuniętą belką nóg 

podporowych lub ustawienie jej w każdej 

innej pozycji: od minimalnej do mak-

symalnej z odpowiednio regulowanym 

udźwigiem – system jest zgodny z nową 

dyrektywą maszynową. 

Po raz pierwszy w urządzeniu dźwigo-

wym HMF został zastosowany układ cen-

tralnego smarowania fi rmy Groeneveld. 

Wszystkie punkty żurawia, takie jak złącza 

obrotowe, wieniec obrotowy, ułożyskowa-

nie elementu przegubowego, ułożyskowa-

nie silników są zaopatrywane automatycz-

nie w wymaganą ilość smaru. Dzięki temu 

możliwe jest osiągnięcie mniejszego zuży-

cia podzespołów, a tym samym skrócenie 

czasu i obniżenie kosztów pracy. 

Pojazd ma terenowe opony 14.00 R20 

wyposażone w układ centralnego pompo-

wania. Za pomocą przełączników operator 

może sterować szybkim i płynnym dodawa-

niem oraz ujmowaniem powietrza w kołach, 

co ma ogromne znaczenie podczas jazdy 

w grząskim terenie, na drogach pokrytych 

kopnym śniegiem oraz miękkim piaskiem. 

Samochód wyposażono również w za-

awansowaną wyciągarkę Speson z moż-

liwością prowadzenia liny w trzech kie-

runkach (przód, tył i bok). Ratuje ona 

z terenowych opresji. Do tej pory ten typ 

wyciągarki można było spotkać tylko w po-

jazdach wojskowych. 

Profesjonalne wsparcie

Żuraw został zamontowany przez fi rmę 

KH-Kipper. Projekt opracowany przez dział 

techniczny HMF Polska zawierał dobór 

podwozia, obliczenia stateczności, rozkład 

mas oraz koncepcje jego zabudowy: nóg 

podporowych, specjalistycznej ramy i do-

datkowego osprzętu, którą wykonała fi rma 

KH-Kipper. Dzięki specjalistycznemu opro-

gramowaniu projekt mógł być zamodelowa-

ny w środowisku 3D, gdzie przeprowadzono 

szereg analiz wytrzymałościowych metodą 

elementów skończonych, zwiększając tym 

samym bezpieczeństwo konstrukcji.

Specjalnie przygotowana rama pośred-

nia pod montaż żurawia została wyko-

nana przez KH-Kipper ze stali Domex. 

W celu zabezpieczenia konstrukcji przed 

korozją ramę wyśrutowano i polakiero-

wano w kolorze podwozia. KH-Kipper 

zamontowała również kompletną hydrau-

likę i elektrykę.

Przed opuszczeniem zakładu produkcyj-

nego, pojazd przeszedł podstawowe testy 

i odbiór Urzędu Dozoru Technicznego. ▐

KD
Fot. KH-Kipper

Żuraw HMF 6020-OK6 o całkowitym wysięgu 
16,9 m i udźwigu 2640 kg, wyposażony jest w 6 ramion 
wysuwanych hydraulicznie.

Tatrę wyposażono w zaawansowaną wyciągarkę Speson z możliwością 
prowadzenia liny w trzech kierunkach (przód, tył i bok). Do tej pory ten typ 
wyciągarki można było spotkać tylko w pojazdach wojskowych
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Najprościej udać się do serwisu fi r-

my NordGlass, która specjalizuje się 

w naprawie i wymianie szyb sa-

mochodowych. Obecnie ma w Polsce 

62 własne placówki, 71 punktów partner-

skich oraz 6 franczyzowych i ten model 

współpracy ma się rozrastać. Spółka ma 

dwie fabryki: zakład w Koszalinie wytwa-

rza szyby czołowe praktycznie do wszyst-

kich modeli europejskich samochodów 

osobowych, a Słupski specjalizuje się 

w szybach wielkogabarytowych (specjal-

nych), m.in. do ciężarówek, autobusów, 

pojazdów szynowych, jachtów, maszyn bu-

dowlanych i rolniczych. Jeśli chodzi o szyby 

do osobówek, stosowany proces produk-

cyjny jest bardzo elastyczny, dzięki czemu 

fi rmie opłaca się uruchamiać serie obej-

mujące nawet 25 sztuk szyb. Te produkty 

są przeznaczone tylko na rynek wtórny, zaś 

specjalne również na pierwotny. Ponad 60% 

wytwarzanych szyb trafi a na eksport, bo fi r-

ma NordGlass jest obecna praktycznie na 

wszystkich kontynentach, zarówno poprzez 

spółki własne, jak i zależne. 

Sposób na pajączka

Zależnie od pory roku i panujących 

warunków atmosferycznych szyby nara-

żone są na różne uszkodzenia. Szczegól-

nie niebezpieczne są kruszywa i kamienie 

wyrzucane spod kół poprzedzających sa-

mochodów. Powstałe na szybie odpryski 

wielu kierowców lekceważy, zwłaszcza gdy 

nie znajdują się w polu widzenia, i odwle-

ka wizytę w serwisie aż do momentu, gdy 

uszkodzenie zacznie się powiększać. Nie-

stety, wtedy szyba nie kwalifi kuje się już 

do naprawy i trzeba ją wymienić. Podnosi 

to znacznie koszt zlikwidowania uster-

ki, a dodatkowo niesie ze sobą koniecz-

ność naruszenia fabrycznego połącze-

nia szyby z karoserią oraz niejednokrotnie 

zakupu kosztownych listew i uszczelek, 

które zostały zamontowane w trakcie pro-

dukcji.

Jeśli uszkodzenie szyby kwalifi kuje ją do 

naprawy, taka usługa w serwisie NordGlass 

to wydatekt rzędu 25% kosztów wymiany 

szyby czołowej. Naprawie podlegają wszel-

kie odpryski, których średnica nie przekra-

cza 24 mm i nie znajdują się one w odległości 

mniejszej niż 10 cm od krawędzi monta-

żowej. Gdy pojawi się kilka uszkodzeń, to 

naprawa nadal jest możliwa, ale muszą 

być one oddalone od siebie co najmniej 

o 10 cm.

Jak przebiega naprawa?

Szyba czołowa składa się z 3 warstw: 

dwóch tafl i szkła oraz folii PVB umiesz-

Takie uszkodzenie można naprawić, 
ale nie wolno zwlekać z wizytą w serwisie, bo łatwo gromadzą się 

w nim zanieczyszczenia i może się ono szybko powiększyć.

Od naprawy po wymianę

Czołowa szyba samochodowa stanowi ważny element nośny nadwozia, a jej stan 
w znaczący sposób wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Co zrobić, gdy pojawi się na niej 
odprysk albo pęknięcie liniowe?
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czonej między nimi. W większości przy-

padków uszkodzeniu podlega płaszczyzna 

zewnętrzna. Na początek szybę trzeba 

przygotować do naprawy, m.in. poprzez 

usunięcie zanieczyszczeń, które wdarły się 

w powstałą wadę, a także ustabilizowanie 

jej temperatury, zwłaszcza w okresie zimo-

wym. Potem w uszkodzenie jest wtłaczana 

specjalna żywica, utwardzana za pomo-

cą światła ultrafi oletowego. Po usunięciu 

nadmiaru wypełniacza trzeba już tylko 

wypolerować naprawiane miejsce. Cały 

zabieg trwa nie więcej niż pół godziny. 

Każda naprawa jest objęta bezterminową 

gwarancją, tzn. jeśli szyba pęknie od new-

ralgicznego miejsca w trakcie usuwania 

uszkodzenia albo podczas jazdy, Nord-

Glass bezpłatnie wymienia ją na nową.

Jeśli szyba nie kwalifi kuje się do napra-

wy, wymienia się ją, a przebieg takiego pro-

cesu wygląda podobnie w każdym samo-

chodzie. Stopień trudności zależy głównie 

od sposobu montażu wycieraczek i panelu 

w dolnej części szyby. Najbardziej widowi-

skowe jest jej wycięcie, które odbywa się za 

pomocą stalowej linki. Po usunięciu po-

zostałości starej uszczelki można założyć 

nową szybę. Choć stosowany klej wiąże 

bardzo szybko, do całkowitego wyschnię-

cia potrzebuje ok. 2 dni. W tym czasie 

zabrania się parkowania samochodu 

w taki sposób, że np. jedno koło znajduje 

się na krawężniku. Jeśli samochód będzie 

tak stał przez kilka godzin, to po zjecha-

niu na płaską powierzchnię może dojść 

do pęknięcia zamontowanej szyby w wy-

niku powstałych naprężeń. Często klienci 

unikają wymiany szyby na nową, obawia-

jąc się trudności przy sprzedaży samo-

chodu. Aby zapobiec takim sytuacjom, 

NordGlass wydaje specjalny certyfi kat, 

potwierdzający, że wymieniona szyba 

nie była uszkodzona w wyniku kolizji 

drogowej. 

Wycieraczki niepotrzebne

W okresie kiepskich warunków atmos-

ferycznych na szybach samochodowych 

zbiera się kurz i brud, jednak najbardziej 

utrudniają jazdę intensywne opady desz-

czu i śniegu. Sposobem na ograniczenie 

ich wpływu jest zabieg hydrofobizacji, rów-

nież dostępny w sieci serwisów NordGlass. 

Wykorzystywana od wielu lat m.in. w szy-

bach samolotów hydrofobizacja polega na 

nadawaniu materiałom właściwości utrud-

niających przyleganie wody. Szyby podda-

ne takiemu procesowi otrzymują specjal-

ną powłokę, dzięki której zmniejsza się 

przyczepność cząstek brudu i wody. Przy 

prędkości samochodu powyżej 60 km/h, 

krople deszczu i śnieg nie osiadają na szy-

bach, lecz niemal samoczynnie spływają 

z ich powierzchni. W ten sposób zmniej-

sza się potrzeba używania wycieraczek 

i płynu do mycia szyba, a także wzrasta 

widoczność.

Zabieg hydrofobizacji wykonuje się po 

zewnętrznej stronie szyby, można go sto-

sować zarówno w przypadku szyb czoło-

wych, jak i bocznych. Należy jedynie pa-

miętać, że po hydrofobizacji korzystanie 

z myjni automatycznej powinno odbywać 

się bez woskowania. W serwisach Nord-

Glass proces nakładania powłoki hydro-

fobowej na szybę kosztuje 50 zł i trwa ok. 

pół godziny. Jest ona odporna na ścieranie 

i spełnia swoją funkcję przez ok. rok lub 

15 tys. km. Po tym okresie konieczna jest 

ponowna wizyta w serwisie NordGlass ce-

lem regeneracji powłoki. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Równomierne rozłożenie kleju wymaga doświadczenia, wprawy i pewnej 
ręki, a prawidłowe zamontowanie szyby jest niezwykle ważne, choćby 
ze względu na działanie poduszek powietrznych, które w chwili wybuchu 
opierają się o szybę. 

Jak podają statystyki, aż 26% kierowców jeździ z uszkodzonymi 
szybami, nie wiedząc, że taka naprawa jest nie tylko szybka 
i niedroga, ale gwarantuje niemal całkowite przywrócenie stanu 
szyby sprzed uszkodzenia.

Efekty hydrofobizacji są odczuwalne już przy prędkości 60-70 km/h i charakteryzują 
się swobodnym spływaniem wody, co ma wymierny wpływ na widoczność. W okresie 
przymrozków taki zabieg ułatwia również oczyszczanie zaszronionych szyb.

Zamontowanie nawet dużej szyby jest możliwe przez jed-
ną osobę, ale wymaga zastosowania specjalnego ramienia 
mocowanego podciśnieniowo do bocznej szyby.
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Jest zupełną nowością. Nie ma po-

przednika, jeśli nie liczyć najlżejszych 

wersji szóstego pokolenia Transita, 

które odchodzi właśnie do krainy wiecz-

nych łowów. Ma wielkość Volkswagena 

T5 i styl dopasowany do zatłoczonych ulic 

Szanghaju. Jak azjatyckie furgonetki, spra-

wia wrażenie raczej wąskiego i wysokiego. 

Jest świeży, zwarty, chętny przebijać się 

przez gęsty ruch. Urozmaicona, „porusza-

jąca” stylizacja, którą Ford nazywa „kine-

tic design” wyróżnia go spośród starszych 

konkurentów. 

Podział pracy

Nowy Transit Custom wydaje się wyjąt-

kowo smukły, zwłaszcza w odmianie z dłu-

gim rozstawem osi, która jest bohaterem 

artykułu. W rzeczywistości nie ustępuje 

szerokością autom typowym w jego kla-

sie. Mierzy nieomal 2 m, nie licząc luste-

rek. Długość to słuszne 5,3 m. W furgonie 

z podwójną kabiną na towar zostaje 1,9 m 

długości ładowni. Sztywna ścianka działo-

wa nie pozwala wygospodarować więcej. 

Przestrzeń ładunkowa ma regularny 

kształt oraz uchwyty do mocowania ła-

dunku. Podłoga zabezpieczona płytą oraz 

wypełnienie boków wymagają dopłaty. 

Cennym dodatkiem są lampki sufi towe 

oświetlające ładownię. Jej objętość prze-

kraczająca 4 m3 jest porównywalna 

z furgonami o klasę mniejszymi. 

To raczej dobry wynik, zważywszy, 

że poza towarem możemy w aucie 

przetransportować pięć osób, wlicza-

jąc kierowcę. Szerokość tylnej, trzy-

osobowej kanapy pozwala dobrze się 

czuć każdemu z jadących, o ile mają 

prawidłowy wskaźnik BMI. Ładunek 

i ludzie są od siebie dobrze odizolo-

wani. Nadwozie jest sztywne i przy-

najmniej w nowym egzemplarzu nie 

słychać, żeby „pracowało”, zmagając 

się z krawężnikami i innymi nierów-

nościami. 

Tylne, dwuskrzydłowe drzwi moż-

na zablokować otwarte o 90 oraz 

180 stopni. Aby otworzyć je na całą 

szerokość, potrzeba obu rąk. Jedna 

wystarcza z trudem. Na życzenie fi r-

ma oferuje klapę uchylaną do góry. 

Koło zapasowe jest pod podłogą, 

ale opuszcza się je, odkręcając śru-

bę umieszczoną na progu ładowni 

i zabezpieczoną klapką z instrukcją 

działania. 

Proste, aż niewidzialne

To tylko jeden z przykładów, jak dalece 

nowy Ford jest dopracowany. Inną jest wy-

godny, „bezkorkowy” wlew paliwa Easy-

Fuel, który uniemożliwia zatankowanie 

niewłaściwego gatunku paliwa. 

Niecodzienny wygląd auta nie przysła-

nia niedoróbek. Przy całej fantazji, jaką 

styliści włożyli w ukształtowanie wnętrza, 

nadal jest ono w pełni ergonomiczne. 

I przewidywalne, w jak najbardziej pozy-

tywnym sensie. Poza obsługą menu niedu-

ZamiastZamiast
Kompletnie nie wiadomo, 
czego się spodziewać po Transicie Custom. 
Poza jednym: niełatwo będzie przypomnieć sobie jego nazwę. 

Ford Transit Custom 290L 
– van z podwójną kabiną

Dmc (kg) .....................................................................2900
Masa własna (kg) ........................................................2051
Ładowność (kg) ............................................................849
Objętość ładowni (m3) ..................................................4,35
Długość ładowni (mm) ......................................1906/1944*
Maksymalna szerokość ładowni/
między nadkolami (mm).....................................1775/1390
Maksymalna wysokość ładowni (mm) ........................1406
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) ...............589
Wymiary drzwi w świetle: szerokość × wysokość (mm)
Tylnych .............................................................1400×1340
Bocznych ..........................................................1030×1320
Rozstaw osi (mm) .......................................................3300
Długość/szerokość/wysokość (mm) .........5339/1986/1978
Średnica zawracania (m) .............................................13,4
Liczba miejsc .................................................................... 5
Silnik ......................................................Duratorq TDCi 2,2
Liczba cylindrów ............................................................... 4
Pojemność (cm3) .........................................................2198
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ................125/92/3500
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) .....350/1450
Skrzynia biegów................................................................ 6
Prędkość maksymalna** (km/h) ...................................157
Średnie zużycie paliwa** (l/100 km) .............................. 6,5
Gwarancja ................................. podstawowa i na powłokę 
  ......................................... lakierniczą – 2 lata oraz 12 lat 
  ....................................................na perforację nadwozia
Przeglądy .......................................do 50 tys. km lub 2 lata
Cena wersji podstawowej (zł netto) .........................95 630

*użyteczna długość ładowni do przegrody mierzona na 
wysokości 1,2 m/maksymalna długość ładowni
**według danych producenta
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żego ekranu pośrodku deski rozdzielczej, 

którą w lot pojmują tylko ci, którzy wcze-

śniej mieli w miarę nowego Forda, reszta 

jest naprawdę intuicyjna. Nawet biorąc 

poprawkę na mnogość funkcji nowego 

modelu, szczególnie w nieubogiej wersji 

widocznej na zdjęciach. 

Tablica rozdzielcza jest zorganizowa-

na wg jasnych priorytetów. Jeśli kierowcę 

męczą mrugające, popiskujące i dopomi-

nające się uwagi elektroniczne gadżety 

– wcale nie musi ich zauważać. Podsta-

wowe informacje są podawane w jak naj-

bardziej tradycyjnej formie. Inne się nie 

narzucają, a jeśli to robią, jak np. system 

ostrzegający przed niezamierzoną zmianą 

pasa ruchu – można je wyłączyć. 

Z drugiej strony chwile spędzone 

z funkcjami dostępnymi w menu kom-

putera pokładowego na pewno nie będą 

stracone. Można się sporo dowiedzieć 

– o aucie i o sobie. Zwłaszcza w samocho-

dzie wyposażonym w opcję ECOnetic, któ-

rej tylko jedno w głowie – oszczędzanie. 

Bez wibracji

O szczegóły pakietu, w tym jego dostęp-

ność i cenę, Ford każe pytać dilerów. Głów-

ną częścią ECOnetic jest system start-

-stop, który w warunkach miejskich może 

ograniczyć zużycie paliwa maksymalnie 

o 10%. Kolejną jest ogranicznik, który nie 

pozwala się rozpędzać powyżej 110 km/h. 

Kontrolowane jest również przyspieszenie. 

Funkcje te można wyłączyć. Pomocny jest 

sygnalizator zmiany biegu, który przypo-

mina kierowcy, aby nie przeginać, a do-

kładniej – nie przeciągać i nie ociągać się 

ze zmianą przełożenia. System Ford Eco 

Mode pokazuje zresztą prowadzącemu, na 

ile ekonomiczny jest jego styl jazdy. 

Inaczej niż w kilku ostatnich modelach 

dotkniętych „downsizingiem”, Ford ze swo-

im 2,2-litrowym dieslem prowadzi się cał-

kiem przyjemnie, także wtedy, gdy włączyć 

tryb ekonomiczny i słuchać się komputera 

podpowiadającego dobór biegu. Transit nie 

ma manier traktora, nawet na niezdrowo 

niskich obrotach. 125 koni pozwala spraw-

nie jechać. Pośpiech kierowcy nie wprawia 

auta w nerwowość. Zawieszenie trzyma 

Forda w ryzach, a hamulce tarczowe z ESP 

w standardzie nie zawodzą. Podczas po-

dróży liczącej około 700 km, głównie poza 

miastem, samochód zużył 7,8 l/100 km przy 

średniej prędkości 75 km/h. 

Da się

Zza kierownicy niektórych warian-

tów Forda świat wygląda ciekawiej. Np. 

wtedy, gdy w wyposażeniu jest kamera 

cofania, która przekazuje obraz na ekran 

umieszczony w wewnętrznym lusterku 

wstecznym. Samochód jest łatwy do opa-

nowania, ale nie wolno dać się zaskoczyć 

długiemu rozstawowi osi. Średnica za-

wracania jest niezła, ale nie imponująca. 

Między ścianami przekracza 13 m. Cóż, 

przedni napęd ma zalety, ale stawia rów-

nież ograniczenia. 

Schowki, skrytki i półeczki szybko 

oswajają kierowcę. Do wygody łatwo przy-

wyknąć. W bogatszych wersjach, o wystro-

ju wzbogaconym metalicznie połyskujący-

mi wstawkami jest całkiem przyjemnie. 

Transit Custom jest nietuzinkowym sa-

mochodem. Jako nowość z powodzeniem 

zastąpi dowolny model innej marki. Bo-

gactwo formy oddala go od przeciętnej 

w tej klasie. Zapewne zapowiada wymianę 

pokoleniową na rynku i rywale wkrótce 

go dogonią. Jednak projektanci nie zapo-

mnieli o podstawowych oczekiwaniach 

nabywców. To dobrze wróży Fordowi na 

przyszłość. Szczególnie, że cena, choć nie 

najniższa nie jest również przesadnie wy-

górowana. Winduje ją wyposażenie dodat-

kowe, ale do tego zdążyliśmy się już chyba 

przyzwyczaić. 

Michał Kij
Fot. M. Kij

Pełna ochrona 
z każdej strony. Kamera 
cofania oraz czujniki 
z przodu i z tyłu są 
pomocne w mieście. 
Kształt nadwozia 
z mocno pościnanymi 
narożami z przodu 
pomaga manewrować 
w ciasnych miejscach, 
o ile kierowca nabierze 
wprawy w ocenie 
gabarytów auta. Wlew Easy-Fuel eliminuje problem korka, a jednocześnie 

zapobiega zatankowaniu niewłaściwego paliwa. 
Pakiet zabezpieczający ściany i podłogę sprawia, że dobrze 
chroniony jest zarówno samochód, jak i ładunek. 

Samochód sprawia wrażenie raczej 
wysokiego niż szerokiego. Oświetlenie, 
tak z przodu, jak z tyłu jest z dala 
od miejsc narażonych na uszkodzenie 
w razie drobnej kolizji. 

Dodatkowe drzwi z lewej strony kosztują 
1800 zł netto, ale w samochodzie z drugim 
rzędem siedzeń są bardzo wygodne. Przy 
szerokości auta bliskiej 2 m trzyosobowa 
tylna kanapa nie jest kompromisem. 

Z dala od nudy, ale blisko zdrowego 
rozsądku. Ford łatwo wchodzi 
w różnorodne interakcje z kierowcą, 
ale jeśli ktoś chce po prostu jechać – auto 
się nie narzuca. Gadżety nie przytłaczają. 
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W 
2006 roku, ku rozpaczy wielu mi-

łośników, Scania wycofała ze swo-

jej oferty ciężarówki typu torpedo. 

Przesądził o tym przede wszystkim nikły 

popyt na tego typu pojazdy, równie piękne, 

co niepraktyczne. Nie znaczy to jednak, że 

wraz z odejściem ostatniej ciężarówki tego 

typu, europejczycy zupełnie zapomnieli 

o klasycznym układzie kabiny. Wręcz 

przeciwnie, zaraz po zakończeniu pro-

dukcji ostatnie egzemplarze serii T stały 

się poszukiwanymi rodzynkami na rynku 

wtórnym.

Rynek pojazdów używanych nie jest 

jednak bez dna, dlatego też z czasem ku-

pienie używanej „torpedy” zaczęło być 

naprawdę trudne. Ponadto zakup nawet 

kilkuletniej ciężarówki ma wiele wad. 

Ostatnie egzemplarze Scanii z 2006 roku 

nie spełniają nawet normy emisji spalin 

Euro 5, a licznik kilometrów w większości 

Sentymentalna produkcja
Holendrzy to naród o niebywałej zaradności. Kiedy w ich kraju zaczęło brakować 
przestrzeni, postawili 32-kilometrową tamę, wyrywając morzu ponad 2400 km2. 
A gdy w ofercie europejskich producentów zabrakło ciężarówek z silnikiem przed kabiną, 
postanowili zbudować je na własną rękę, najpierw konstruując Stratora, teraz na nowo 
rozkręcając produkcję Scanii serii T.

Oferta firmy Vlastuin obejmuje całą gamę stylistycznych dodatków, od aluminiowych felg, 
aż po zderzaki z efektownym oświetleniem. Zamawiając Scanię serii T, można być więc pewnym, 
że gotowy samochód będzie jedyny w swoim rodzaju.
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z nich jest już bliski przekręcenia. Scanię 

serii T można by dziś więc śmiało na-

zwać zamkniętym rozdziałem w historii 

transportu, gdyby nie pewien warsztat 

z niewielkiej miejscowości Renswoude 

w zachodniej Holandii.

Niszowa działalność

Prowadzone tam przez Hendrika Vla-

stuina przedsiębiorstwo Vlastuin Truck-en 

Trailerservice od wielu lat specjalizuje się 

w kompleksowym tuningu samochodów 

ciężarowych, a także w produkcji zabudów 

na specjalne zamówienie. Efektowne tylne 

zderzaki, ozdobne zabudowy międzyosio-

we czy pełne zestawy dodatkowego oświe-

tlenia stanowią dla pracowników Vlastu-

in chleb powszedni. Jeśli ktoś dysponuje 

odpowiednimi środkami fi nansowymi, 

może po prosto odstawić do warsztatu 

w Renswoude zupełnie standardową cię-

żarówkę i po kilku tygodniach odebrać 

prawdziwą perełkę na kołach. Przez wiele 

lat klientów na takie usługi w Holandii 

nie brakowało, o czym zresztą najlepiej 

świadczy wygląd wielu tamtejszych cię-

żarówek. Sytuację tę zmienił jednak po-

czątek kryzysu ekonomicznego, a także 

zdominowanie rynku przez fi rmy trans-

portowe z Europy Centralnej. Portfele 

holenderskich przewoźników stały się 

wówczas znacznie cieńsze i do drzwi Vla-

stuin zaczęło pukać coraz mniej klientów. 

Z czasem stało się jasne, że dalsze prowa-

dzenie tak niszowej działalności przestaje 

być opłacalne i przedsiębiorstwo urato-

wać może jedynie poszerzenie oferty.

Pomysł na to pojawił się wkrótce sam, 

wraz z zamówieniem od przedsiębiorstwa 

Vaex, specjalizującego się w transporcie 

żywych zwierząt. Jego dyrektor Pim Go-

vers marzył, aby wzbogacić swoją fl otę 

właśnie o Scanię serii T z niskim przebie-

giem i w doskonałym stanie technicznym. 

Po długich poszukiwaniach okazało się 

jednak, że łatwiej byłoby zbudować taki 

pojazd na bazie Scanii serii R, niż znaleźć 

go na rynku wtórnym. I choć na począt-

ku wydawało się to wręcz absurdalnym 

pomysłem, ostatecznie taką też drogą 

postanowił pójść zdesperowany miłośnik 

szwedzkiej marki. Realizację tego przed-

sięwzięcia pan Govers zlecił specjalistom 

z Vlastuin.

Zdobywanie doświadczenia

Plan na spełnienie marzenia pana Go-

versa był prosty: kupić podwozie pod za-

budowę z uszkodzoną kabiną wagonową 

i zamontować na nim szoferkę oraz maskę 

od możliwie taniego „dawcy”. Już wkrót-

ce na placu fi rmy Vlastuin zaparkowała 

więc trzyosiowa Scania R620, której ka-

bina uległa lekkiemu wypadkowi, a także 

zmęczony życiem ciągnik T124 470. Oba 

pojazdy zostały oczywiście od razu roze-

brane na kilka większych części, z których 

powstać miała praktycznie nowa Scania 

T620.

Składanie nowego pojazdu zaczęło się 

łatwo i przyjemnie. Po pierwsze skróco-

na została rama „erki” i zamontowano na 

niej uchwyty do montażu kabiny, prze-

sunięte oczywiście o metr do tyłu wzglę-

dem standardowych. Następnie stanęła 

na nich odnowiona kabina z T124 470, 

w towarzystwie wysuniętej maski z atra-

pą chłodnicy od serii R. Wraz z postę-

pem prac stopniowo zaczęły się jednak 

pojawiać kolejne problemy. Okazało się, 

że przesunięcie kabiny o metr do tyłu 

oraz skrócenie ramy poszło w parze 

z koniecznością przerobienia układu kie-

rowniczego, wprowadzenia nowych da-

nych do komputera sterującego czy nawet 

zmodyfi kowania układu zmiany biegów. 

Szczególnie ten ostatni nie współpraco-

wał zbyt chętnie, gdyż po przesunięciu 

kabiny wybierak znalazł się po drugiej 

stronie przekładni, odwracając położe-

nie poszczególnych przełożeń. Aby dla 

przykładu przejść z pierwszego biegu na 

drugi, trzeba przesunąć drążek do góry, 

co dla wszystkich kierowców byłoby nie-

naturalne. Pozostawienie takiego sposobu 

wybierania przełożeń nie wchodziło w grę 

i konieczne było opracowanie sposobu na 

odpowiednie przebudowanie układu.

Torpedy z gwarancją

Po zakończeniu prac stało się jednak 

jasne, że wszystkie te trudy nie poszły na 

marne. Efekt końcowy był wręcz lepszy niż 

można się było spodziewać. Zbudowana 

przez Vlastuin Scania nie tylko wyglądała 

po prostu jak oryginalny egzemplarz serii 

T z końca produkcji, lecz także urzekała 

gustownym tuningiem. Nic więc dziw-

nego, że ledwo pan Govers wysłał swo-

ją nową ciężarówkę w trasę, mechanicy 

z Renswoude już pracowali nad kolejnym 

egzemplarzem „torpedy”, bazującym na 

używanej Scanii R560. W jego przypad-

ku również posłużono się elementami 

z ciężarówki-dawcy, całość stylizując jed-

nak na Scanię po lift ingu z 2010 roku. 

Aby uniknąć późniejszych komplikacji, bazowe ciągniki najlepiej od razu zamówić z długą
ramą oraz w konfiguracji 6×2. Wszystkie Scanie serii T, które opuściły warsztat w Ren-
swoude, mają taki właśnie układ osi, świetnie pasujący do optycznie wydłużonej ciężarówki.

Ciężko w to uwierzyć, ale właśnie tak prezentowana na zdjęciach 
Scania T730 wyglądała przed modyfikacjami. Był to fabrycznie nowy 
ciągnik siodłowy, zamówiony specjalnie z myślą o modyfikacji.
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W przód wkomponowano nowy wzór 

atrapy chłodnicy, natomiast podwozie 

ozdobiły wzorowane na oryginale, szero-

kie osłony międzyosiowe. Tak przygoto-

wany pojazd wyglądał więc po prostu jak 

fabrycznie nowa Scania serii T.

Pan Vlastuin, zachęcony sukcesem 

dwóch pierwszych egzemplarzy, posta-

nowił jednak zacząć budować ciężarówki, 

które nie tylko będą wyglądały jak nowe, 

lecz po prostu będą nowe. Jego nowym 

planem stało się zaoferowanie klientom 

ciężarówek serii T objętych gwarancją 

producenta, wyposażonych w najnowsze 

silniki, a także bazujących na nowych, 

oryginalnych częściach. I choć brzmi to 

nieprawdopodobnie, plan ten udało się 

bez żadnych problemów zrealizować. 

Okazało się bowiem, że u każdego dilera 

Scanii można zamówić krótkie, dedyko-

wane do serii T drzwi, nowe obudowy sil-

nika, a nawet podpory, na których mon-

tuje się kabiny. Problemem nie była także 

kwestia wprowadzenia zmienionego roz-

stawu osi do komputera pokładowego, 

czego można dokonać u autoryzowanych 

przedstawicieli marki, nie tracąc w ten 

sposób gwarancji. Najważniejsze jednak, 

że mechanicy Vlastuin wkrótce opanowa-

li do perfekcji rozwiązywanie wszelkich 

problemów technicznych, umieszczanie 

nowego wzoru atrap chłodnicy w wysu-

niętych maskach, a także produkcję osłon 

międzyosiowych.

Kryzys zażegnany 

Ich kunsztu najlepiej dowodzi fakt, że 

w ciągu ostatniego roku warsztat Vlastuin 

opuściły już cztery fabrycznie nowe Scanie 

serii T w różnych konfi guracjach. Jedna 

z nich była nawet wyposażona w kabinę 

Highline, niedostępną w oryginalnym 

modelu, a jak się teraz okazało, świetnie 

pasującą do wysuniętego „nosa”. W przy-

gotowaniu jest już piąty, na pewno nie 

ostatni egzemplarz wyjątkowej ciężarówki. 

Pomimo co najmniej kilkutygodniowego 

czasu realizacji oraz kosztów liczonych 

w tysiącach euro, chętnych na wyjątkowe 

Scanie nie brakuje. „Torpedami” z Ren-

swoude zainteresowali się nawet klienci 

ze Szwecji, dla których seria T jest prze-

cież niemalże dziedzictwem narodowym. 

Interes kręci się więc naprawdę świetnie 

i pan Vlastuin śmieje się, że ma teraz tylko 

jedno zmartwienie: boi się, że menedżero-

wie Scanii wkrótce dostrzegą powodzenie 

jego działalności i znowu wprowadzą do 

oferty Scanie typu torpedo, odbierając mu 

wszystkich klientów... ▐

Filip Bednarkiewicz
Fot. Hendrik Veldhuizen

Dla wielu może to być profanacja, lecz do takiego właśnie stanu fabrycznie nową 
Scanię doprowadzono zaraz po odbiorze. Uwagę zwraca stelaż, na którym zbudowano 
elegancką tablicę z przyłączami do naczepy – specjalność warsztatu z Renswoude.

Taki widok wiele osób chętnie zawiesiłoby sobie nad łóżkiem. Ośmiocylindrowy, 
730-konny motor nie tylko świetnie wygląda, lecz także gwarantuje godne serii T osiągi.

Umieszczone na przednim zwisie stopnie zachowały swoją pozycję, lecz zupełnie zmie-
niły rolę. Teraz służą łatwemu dotarciu do komory silnika, podobnie jak miało to miejsce 
w oryginalnych „torpedach”.

Szeroki „nos” to w tym przypadku podstawa modyfikacji. Przedstawiony na zdjęciu element wyglą-
da jak oryginalny, lecz tak naprawdę nigdy nie był dostępny z takim wzorem atrapy chłodnicy.
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Transport intermodalny
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Czy Twoja polisa OCP jest dobra?

Jak przygotować firmę do kontroli ITD?

Czytaj on-line na www.TSL-BIZNES.PL

- znacznie więcej niż zakup paliwa

Jak wybrać i wdrożyć system informatyczny?

Logistyka branży meblowej i AGD
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Rusza frachtowa sieć Europy
Cena polisy OCP a zakres ubezpieczenia

Czytaj on-line na www.TSL-BIZNES.PL
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Więcej
płatnych dróg
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