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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 
zwiększać zyski i efektywność firmy transportowej.

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

Więcej informacji i bezpłatna rejestracja: 
www.tsl-biznes.pl/spotkania

Udział w Spotkaniach Transportowych jest
bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

SPOTKANIA TRANSPORTOWE – EDYCJA 2014

Truck
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Pieniądze leżą na ulicy. Dosłownie! Rachunek ekonomiczny jest prosty: im mniej wydamy, 

tym więcej zarobimy. Zamiast przyzwyczajać się do podwyżek cen oleju napędowego, 

warto zastanowić się nad alternatywą. Dla przewoźników obsługujących transport krajowy 

interesującym rozwiązaniem może okazać się napęd CNG. Jak podaje portal auto.cng.pl, 

w Polsce są obecnie czynne 24 stacje tankowania tego paliwa, w tym 10 całodobowych. 

Wprawdzie największe ich skupisko jest 

na południu naszego kraju, ale odpowiednio 

planując trasę, można przejechać z Krakowa 

do Gdańska, po drodze odwiedzając Warszawę 

i Toruń. W dużo lepszej sytuacji są fi rmy 

transportowe, które wykonują lokalne kursy, 

czyli potocznie mówiąc jeżdżą „wokół komina”. 

Jeżeli w ich okolicy nie ma stacji z metanem, 

mogą skorzystać z urządzeń do samodzielnego 

tankowania tego paliwa. Mimo wprowadzonej 

w listopadzie akcyzy na CNG, nadal różnica 

w stosunku do ceny ON jest na tyle duża, 

że warto rozważyć tę alternatywę.

Dla tych, których przeraża mała liczba stacji 

tankowania metanu, jest inna propozycja. 

Instalacja LPG. Montowana w pojazdach 

ciężarowych, jak zapewniają producenci, 

pozwala zaoszczędzić nawet 30 zł na 100 km. Natomiast nie ma problemu z tankowaniem. 

W Polsce propan-butan można kupić na ponad 3000 stacji. Podobnie za granicą – dostępność 

jest bardzo duża. Więc transport długodystansowy jest nie tylko możliwy, ale również przynosi 

większe profi ty.

Kolejny łatwy sposób obniżenia kosztów działalności to świadome eksploatowanie opon. 

Korzystanie z pogłębiania i bieżnikowania pozwala wydłużyć ich przebieg nawet do 250%, 

przy 160% inwestycji. Od tego jakiej jakości ogumienie wybierzemy na wstępie i jak będziemy 

je traktować, zależą też w dużej mierze nasze przyszłe zyski.

Gdy mówimy o oszczędnościach, trudno pominąć najważniejsze ogniwo – kierowcę. 

Jego kwalifi kacje są nie do przecenienia. To on jest wizytówką fi rmy. On również dba o ładunek. 

Od jego umiejętności prowadzenia pojazdu zależy poziom spalania i zużycia części, m.in. również 

opon. Dlatego warto w niego inwestować. Dobrą okazją są konkursy wyłaniające najlepszych 

kierowców. Dają motywację do szkoleń i codziennej pracy nad własnym doskonaleniem. Firmie 

przynoszą prestiż, dając realne korzyści fi nansowe. Już można się zgłaszać do kolejnej edycji 

konkursu dla młodych kierowców organizowanego przez Scanię. Warto zmierzyć się i z tym 

wyzwaniem!▐
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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.
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Rywalizacja to znakomita szkoła. 

W starciu o zwycięstwo wiedza 

i umiejętności utrwalają się nie-

postrzeżenie. W konkursie Young 

European Truck Driver o to chodzi. 

Miejsce na podium jest jedno, ale wy-

grywa każdy kierowca. Więcej wie i le-

piej jeździ. 

Sport w pracy

Konkurencje skupiają się na tym, co 

przydaje się w codziennej pracy. Test 

teoretyczny sprawdza wiedzę o budowie 

Potem jest sprawdzian praktyczny. Naj-

więcej emocji budzą manewry na placu. 

Gdy liczą się centymetry i od razu widać, 

kto dobrze panuje nad zestawem. Wyjazd 

na trasę i test z jazdy ekonomicznej wy-

magają dogłębnej znajomości systemów 

pojazdu i umiejętności ich użycia oraz 

obowiązujących zawsze i wszędzie zasad 

oszczędnego prowadzenia. Nie mniej waż-

ne są konkurencje, w których należy od-

Mało pali, 
bo trenuje
Rusza szósta edycja konkursu YETD Scanii. 
Wyłoni najlepszych, młodych kierowców w Europie. 
Korzyści odniosą nie tylko uczestnicy, ale każdy, 
kto daje im pracę. 

Scania YETD 2014

Eliminacje i finał
Konkurs rozpoczynają eliminacje regionalne. Każdy 
uczestnik może wybrać miejsce, do którego ma najbli-
żej. Potem jest finał krajowy oraz finał europejski. Odby-
wają się one w następujących terminach:

Eliminacje regionalne 
17 maja 2014 – Nadarzyn i Olsztyn, 
24 maja 2014 – Lublin i Bydgoszcz, 
31 maja 2014 – Kielce i Koszalin, 
7 czerwca 2014 – Gliwice i Zielona Góra, 
14 czerwca 2014 – Opole i Łódź.

Finał krajowy
29-30 sierpnia 2014 – Gdańsk, podczas wyborów 
Pomorskiej Miss Scania. 

Finał europejski
W pierwszej połowie 2015 r. – Södertälje w Szwecji, 
w centrali firmy Scania. 

Jakość pracy pojedynczego człowieka wystawia 
świadectwo całej organizacji.

Wojciech 
Kobierowski, 
zwycięzca polskich 
eliminacji YETD 2012

Zachęcam wszystkich 
młodych kierowców do
udziału w tym konkur-
sie. Ja swój start potrakto-
wałem jako naukę i du-

żo się dowiedziałem. Wystarczy, że znasz 
wymagania, jakie są stawiane. Wtedy 
uczysz się i sam wiesz, co powinieneś po-
prawić w swoim stylu jazdy. Dzięki temu 
wprawiłem się w manewrach, udoskonali-
łem swoją jazdę defensywną i ekonomicz-
ną. Szkoda, że pracodawcy wciąż niechęt-
nie wysyłają swoich kierowców na takie 
konkursy. Przecież nie kosztują wiele…

i obsłudze ciężarówki. O tym, jak wyko-

rzystywać najnowocześniejsze wyposaże-

nie i jak prowadzić oszczędnie. Przypomi-

na o czasie pracy i prawidłowym używaniu 

tachografu. O przepisach ruchu drogowe-

go, które mają szczególne znaczenie dla 

samochodów ciężarowych. O udzielaniu 

pierwszej pomocy. 

naleźć usterki w ciężarówce i ewentualnie 

naczepie oraz wykazać się wiedzą o pra-

widłowym mocowaniu ładunku. To ABC 

każdego, kto wyrusza w trasę. Podstawowy 

sposób zapewnienia bezpieczeństwa sobie 

i ładunkowi. 

Niezwykłym sprawdzianem jest udzie-

lanie pierwszej pomocy ofi erze wypadku. 

2/20146 TruckTruckVanVan&
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Udział w zainscenizowanej scence, gdy trze-

ba przełamać opór przed wystąpieniem pu-

blicznym, podjąć grę z „poszkodowanym” 

i zareagować racjonalnie, zgodnie z najlep-

szą wiedzą o ratowaniu zdrowia i życia wiele 

mówi o każdym uczestniku. Jemu samemu 

uświadamia jego ograniczenia i atuty. Dobra 

znajomość siebie daje poczucie pewności 

i pomaga zachować spokój w sytuacjach kry-

zysowych. Dla kierowcy jest bezcenna. 

Darmowe 
szkolenie

YEDT to przemyślana i niedroga inwe-

stycja w fi rmę. Pochłania głównie czas, 

a ucząc się i trenując kierowcy doskonalą 

ności opon, a przeciętny zestaw ma ich 

dwanaście. Każdy przewoźnik aż za dobrze 

wie, ile kosztuje jedna. 

Dobry kierowca przynosi fi rmie 

oszczędności. Przy tankowaniu i przy 

przeglądach, gdy właściwie umocuje ła-

dunek i pamięta o tachografi e. Jego praca, 

nawet doliczając premię, zawsze będzie 

kosztowała mniej niż słabego kierowcy, 

który wędruje z fi rmy do fi rmy. 

Znów jest okazja

W Konkursie Kierowców Scania weź-

mie udział w tym roku 40 krajów na ca-

łym świecie. Organizatorzy przewidują, 

że do rywalizacji przystąpi 85  000 kie-

rowców. 

Europejskie zawody YETD są częścią 

tego globalnego przedsięwzięcia. Odby-

wają się od ponad 10 lat. Stanowią okazję 

do podkreślenia niezwykle ważnej roli 

kierowców w nowoczesnym transpor-

cie oraz wzmocnienia prestiżu tego nie-

łatwego zawodu. Wspierają stosowanie 

dobrych praktyk i zachęcają uczestników 

do nieustannego rozwoju. Jednocześnie 

konkurs przyczynia się do zwiększenia 

bezpieczeństwa na drogach oraz przypo-

mina o ochronie środowiska. Poza wszyst-

kim jest również świetną zabawą. Próbą 

sił i dobrym startem do budowania wła-

snej kariery. 

W 2007 roku na najwyższym podium 

stanął Polak, Marek Szerenos. Nagrodą 

była nowa Scania, którą mógł wyposażyć 

wg własnego uznania. Wybrał granatowy 

ciągnik serii R z 500-konnym silnikiem 

V8. W ostatniej edycji, w 2012 r. bliski wy-

granej był Wojciech Kobierowski ze Słup-

ska. Teraz przed szansą stoją następni. 

W konkursie mogą wziąć udział kie-

rowcy, którzy nie ukończyli 35. roku życia, 

czyli:

Marek Szerenos, 
zwycięzca konkursu 
YETD 2007

Wygrana w konkursie 
dała mi popularność 
w środowisku. Stałem się 
rozpoznawalny. Do takiej 
konkurencji jak konkurs 
YETD człowiek przygo-

towuje się bardzo długo. Mnie zajęło to całe 
życie. Każdy dzień jest nowym doświad-
czeniem. Tu liczy się nie tylko precyzja, 
ważna jest również umiejętność ekonomicz-
nej jazdy, która jest wysoko punktowana. 
Podczas finału najwięcej kłopotów miałem 
z konkurencją nietypowego zabezpieczenia 
ładunku. Dodatkowym utrudnieniem było 
zrobienie tego przy użyciu optymalnej liczby 
zabezpieczeń. Należało załadować drew-
niane skrzynie i silnik. Wszystko trzeba było 
zrobić w ciągu 10 minut. 

Artur Sumbar, 
zwycięzca polskich 
eliminacji YETD 2010

Kierowca rzadko ma 
czas specjalnie po-
święcać się szkole-
niu. Po wielu dniach 
pracy jest zmęczony, 
chce wypocząć, zro-

bić coś innego. Dlatego warto ćwiczyć na 
co dzień. Szlifować własne umiejętności. 
Starać się jeździć ekonomicznie. Obser-
wować na komputerze pokładowym spa-
lanie, a jeśli jest wysokie, próbować na tej 
samej trasie albo z tym samym ładunkiem 
obniżyć je. Starać się bić własne rekor-
dy. Wykonując w pracy zwykłe zadania, 
podnosić sobie poprzeczkę coraz wyżej. 
Przygotowując się do konkursu, nawet 
doświadczony kierowca może dowiedzieć 
się czegoś nowego, co pomoże mu w ra-
cjonalizacji codziennej pracy. Dla mnie na 
przykład zaskoczeniem był „miękki fotel” 
i jego wpływ na zużycie paliwa. Wielu kie-
rowców ustawia amortyzację fotela tak, 
żeby mieć jak najwygodniej, bardzo mięk-
ko. W efekcie na nierównościach ciało 
się kołysze, a stopa mimowolnie wciska 
pedał przyspieszacza. Do głowy by mi nie 
przyszło, że nawet taki drobiazg sprawia, 
że rośnie zużycia paliwa. Dowiedziałem 
się o tym w Szkole Jazdy Scania.

umiejętności, z których nie tylko oni będą 

mieć korzyści. Wielu przewoźników pod-

kreśla, jak ważni są kierowcy i jak trudno 

o dobrych. Szczyci się, że niektórzy pracują 

z nimi kilkanaście, dwadzieścia lat, albo są 

„od samego początku”. Jakość pracy poje-

dynczego człowieka wystawia świadectwo 

całej organizacji. 

W sytuacji, gdy do głównych kosztów 

fi rmy transportowej należy paliwo i pensje 

kierowców, konkurs YETD jest podwójną 

okazją do optymalizacji wydatków. Dzię-

ki niemu kierowcy uczą się prowadzić 

oszczędniej. I to pod każdym względem. 

Ekonomiczna jazda ogranicza zużycie pa-

liwa oraz kluczowych komponentów po-

jazdu, w tym sprzęgieł, skrzyń biegów oraz 

układów hamulcowych. Zmniejsza ryzyko 

awarii i przedwczesnego zużycia zespołów. 

Wiąże się również z troską o ogumienie. 

Nawyk sprawdzania ciśnienia i utrzymy-

wania jego prawidłowego poziomu sprzyja 

oszczędzaniu paliwa i wydłużeniu żywot-

sach Scanii lub formularz dostępny w inter-

necie pod adresem: www.scania.pl/yetd2014
Formularze można przysyłać do 30 

kwietnia 2014 r.  ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, Scania

Jako uczestnik ruchu drogowego kierowca powinien 
wiedzieć, jak zachować się, gdy dojdzie do wypadku. 
Uczestnictwo w konkursie daje możliwość przećwicze-
nia procedur i sprawdzenia się w trudniej sytuacji. 

Dobry kierowca wie, jak istotną 
sprawą jest właściwe zabezpieczenie 
ładunku, dlatego tradycyjnie pojawia się 
taka konkurencja podczas YETD.

▐ urodzeni w roku 1979 lub później, 
▐ posiadający prawo jazdy kategorii C+E, 
▐ będący obywatelami Polski. 

To jedyne warunki. Nie jest waż-

ne, jakim pojazdem jeżdżą na co dzień. 

Aby zgłosić się do konkursu, należy wypeł-

nić zgłoszenie, które jest dostępne w serwi-

www.truck-van.pl
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Już po raz czwarty portal cng.auto.pl 

organizuje to specjalne stanowisko, 

gdzie zaprezentuje perspektywę wy-

korzystania gazu ziemnego do zasilania 

pojazdów w Polsce. Użytkownicy aut oso-

bowych, aktualni i przyszli posiadacze fl ot 

CNG będą mogli skorzystać tam z porad 

ekspertów, producentów pojazdów CNG, 

producentów zbiorników kompozyto-

wych, dystrybutorów kompresorów CNG 

oraz instytucji naukowo-badawczych ba-

dających i wdrażających paliwa alterna-

tywne. Zaprezentowane zostaną również 

najnowsze technologie.

Rosnąca przewaga 
w ekonomii i ekologii 

Coraz wyższe wymagania w zakresie 

ekologii sprawiają, że producenci pojaz-

dów zmuszeni są do sięgania po coraz 

to bardziej skomplikowane rozwiązania, 

zapewniające niską emisję spalin. Prze-

kłada się to na rosnące koszty eksploatacji 

pojazdu. Zwycięzcą w tej sytuacji okazuje 

się gaz ziemny – jako CNG lub LNG. Co-

raz częściej jest on stosowany we wszyst-

kich grupach aut pojazdów użytkowych 

– począwszy od dostawczych, przez cię-

żarowe po pojazdy specjalistyczne i au-

tobusy.

Napęd CNG/LNG w dalszym ciągu za-

pewnia bezkonkurencyjnie niskie koszty 

przejechania 100 km. Dopiero co wpro-

wadzona norma Euro 6 nie pociągnęła za 

sobą wzrostu ceny pojazdów gazowych. 

Dodatkowym atutem eksploatacji tego 

typu pojazdów jest brak montażu instalacji 

dla oczyszczania spalin – m.in. szczególnie 

problematycznego fi ltra cząstek stałych. 

Nie wspominając o braku konieczności 

stosowania dodatku AdBlue.

Nowe rozwiązania 
dla paliw metanowych

Przedsiębiorcy próbowali wdrożyć 

gaz ziemny do zasilania pojazdów, jed-

Strefa Metanu na GasShow 2014
– co, gdzie, kiedy?

Strefa Metanu – stanowisko G6
Targi GasShow 2014
Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12, 
hala wystawiennicza EXPO XXI
5 i 6 marca 2014
▐ Strefa Metanu – 9:00–17:00
▐ Wystawa pojazdów CNG – 9:00–17:00

Strefa Metanu 
na GasShow 2014
Czy CNG dalej się opłaca? Jakie korzyści osiągnie firma, gdy jej pojazdy będzie 
zasilać gaz ziemny? Czy w Polsce sprawdzają się auta na metan? Na te i inne pytania 
można uzyskać odpowiedź, odwiedzając w dniach 5-6 marca „Strefę Metanu” 
na Międzynarodowych Targach GasShow 2014.
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nak znaczna część prób zakończyła się 

niepowodzeniem. Przyczyną takiego 

stanu rzeczy był brak dostępu do odpo-

wiednich rozwiązań w zakresie oferty 

pojazdów na rynku lub możliwości ich 

tankowania. 

Jednak to już historia. W ciągu ostatnich 

3 lat przed fi rmami zainteresowanymi in-

westycjami w CNG otworzyły się zupełnie 

nowe możliwości. Wszystko dzięki coraz 

liczniejszemu zaangażowaniu renomowa-

nych producentów, którzy systematycznie 

poszerzają swoją ofertę rynkową w zakre-

sie instalacji gazowych w pojazdach, jak 

i oferują coraz to lepsze urządzenia do tan-

kowania gazu ziemnego.

W przypadku aut użytkowych, wszy-

scy liczący się producenci pojazdów 

z fabryczną instalacją CNG oferują je na 

naszym rynku. Znakomitym uzupełnie-

niem dla tego typu pojazdów jest kolej-

na generacja instalacji gazowych typu 

gazodiesel CNG. Dzięki temu możliwe 

stało się częściowe przejście na zasilanie 

gazem ziemnym bez potrzeby wymia-

ny całej floty pojazdów. Ponadto jest to 

rozwiązanie neutralne względem ogra-

niczonego dostępu do stacji tankowania 

CNG. Nie ma też problemów ze spad-

kiem mocy czy ograniczonym zasięgiem 

pojazdu – śmiało można ruszać nawet 

w najdłuższe trasy.

Największa bolączka – mała liczba stacji 

CNG – nie ma znaczenia w przypadku fl ot, 

które mogą zorganizować własny punkt 

tankowania gazu. Właśnie to rozwiąza-

nie jest głównym motorem napędowym 

rozwoju segmentu aut dostawczych, zasi-

lanych metanem. Zainteresowane fi rmy 

mogą wybierać w stale poszerzającej się 

ofercie rynkowej – od urządzeń pozwa-

lających zatankować jeden pojazd po mi-

nistacje, zapewniające tankowanie kilku-

dziesięciu pojazdów.

Skuteczne wdrożenie 
paliw metanowych 

Warunkiem osiągnięcia znakomitych 

rezultatów w branży metanowej jest od-

powiednie zaplanowanie inwestycji i do-

pasowanie rozwiązań do potrzeb klientów. 

W związku z tym portal cng.auto.pl wspól-

nie z Przemysłowym Instytutem Motory-

zacji PIMOT organizuje cyklicznie wy-

darzenie branżowe – „Strefę Metanu”. To 

specjalne stanowisko, prezentujące wszyst-

kie rozwiązania, związane z efektywnym 

wdrażaniem paliw metanowych do zasila-

nia pojazdów pozwoli potencjalnym inwe-

storom zapoznać się z ofertą producentów 

technologii dla dostaw i tankowania pojaz-

dów gazowych.

W Strefi e Metanu odbędzie się semina-

rium Międzynarodowego Projektu Bio-

master. Ta europejska inicjatywa ma za 

zadanie promować wykorzystanie biogazu 

(biometanu) do zasilania pojazdów. Osoby 

zainteresowane wykorzystaniem bioga-

zu w pojazdach mogą bliżej zapoznać się 

z tą tematyką pierwszego dnia targów 

w godzinach 9–12 w czasie serii specjal-

nych prezentacji.

Jeszcze nigdy perspektywa wdrożenia 

CNG i LNG do zasilania pojazdów w Pol-

sce nie była tak blisko. Każdy, kto chce się 

dowiedzieć więcej na temat skutecznego 

wdrożenia pojazdów zasilanych gazem 

ziemnym powinien odwiedzić Strefę Me-

tanu na Targach GasShow 2014. ▐

Fot. cng.auto.pl

Więcej informacji:
Karol Wieczorek – tel. 883 244 021
e-mail: k.wieczorek@cng.auto.pl
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Gala Mistrzów Warsztatu 

organizowana jest już od 

wielu lat. Udział w niej 

ma prestiżowe znaczenie i sta-

nowi wspaniałą okazję do spo-

tkania w gronie przedstawicieli 

czołowych warsztatów, dostaw-

ców oraz mediów branżowych. 

W tym roku impreza odbędzie 

się w Hotelu Gołębiewski w Mi-

kołajkach, 13-15 czerwca 2014 r. 

Konkurs Wielki Rajd trwa od 

1 lutego do 15 maja 2014 r. Jego 

zasady są zbliżone do tych z ubie-

głego roku. W określonym czasie 

należy kupować produkty wybra-

nych dostawców m.in. Bosch, Ca-

strol czy ZF (ZF Parts, Sachs, Lem-

foerder). W ten sposób gromadzi 

się punkty na swoim koncie. Ich 

stan, podobnie jak w poprzedniej 

edycji, można sprawdzać on-line 

na stronie www.galamistrzow.pl.

Zarejestruj się

W konkursie Wielki Rajd mogą 

wziąć udział wszyscy klienci Inter 

Cars SA, którzy zarejestrują się 

do 28 lutego 2014 r. na stronie in-

ternetowej www.galamistrzow.pl,

wypełniając krótki formularz. 

Uczestnicy zostaną podzieleni 

według trzech kategorii: warsztat 

rynku osobowego, sklep z warsz-

tatem rynku osobowego lub ry-

nek ciężarowy (warsztat, sklep 

z warsztatem, fi rma transportowa). 

Przez cały okres trwania 

konkursu, czyli od 1 lutego do 

15 maja, klienci będą zbierali 

punkty za zakupy w Inter Cars 

produktów dostawców wskaza-

nych w regulaminie konkursu. 

ki klientów biorących udział 

w Wielkim Rajdzie.

Prawdziwe emocje

W ubiegłym roku z entuzja-

stycznym przyjęciem uczestni-

ków spotkały się tzw. Odcinki 

Specjalne, dlatego ta formuła 

będzie kontynuowana również 

w tym roku. Są to dodatkowe 

miesięczne konkursy premio-

wane podwójną liczbą punk-

tów. Uczestnicy, którzy w tych 

krótkich odcinkach zdobędą 

największą liczbę punktów, 

otrzymają jeszcze nagrody 

w trakcie trwania promocji. Będą 

mogli uczestniczyć w rajdowych 

spotkaniach w towarzystwie 

znanych nazwisk motor sportu, 

m.in. Krzysztofa Hołowczyca.

Spotkania te odbędą się 

w marcu, kwietniu i maju 2014 r.

Nowością będą spotkania dla 

klientów rynku pojazdów cię-

żarowych. Będzie jeszcze więcej 

atrakcji związanych z motor-

sportem, znane nazwiska, szkoła 

jazdy, a także jedyny w swoim 

rodzaju drift  ciężarowy.

Gala Mistrzów Warsztatu jest 

bardzo atrakcyjnym wydarze-

niem. Uczestnicy wcześniejszych 

edycji wspominają niezwykłą 

atmosferę panującą podczas 

ceremonii wręczania nagród. 

W tym roku zapowiadany jest 

równie bogaty program, jak 

w latach poprzednich, z udziałem 

gwiazd polskiej estrady i osobo-

wości z ekranów telewizyjnych.

Z okazji Gali Mistrzów 

Warsztatu Inter Cars SA przy-

gotowuje specjalne wydania 

Wiadomości Galowych. Pierw-

sze będzie dystrybuowane w lu-

tym. Zamieszczone będą tam 

wszystkie, szczegółowe informa-

cje dotyczące konkursu Wielki 

Rajd oraz Gali Mistrzów Warsz-

tatu. Drugie wydanie otrzyma-

ją uczestnicy Gali na miejscu 

w Mikołajkach. Będzie to swo-

isty przewodnik dla gości.▐

Fot. IC
Więcej informacji 

o konkursie Wielki Rajd 

i Gali Mistrzów Warsztatu:

Infolinia: 22 714 11 00

e-mail: gala@intercars.eu

Strona internetowa: 

www.galamistrzow.pl

Zasada jest prosta: im wię-

cej wydanych pieniędzy na 

premiowane produkty, tym 

wyższe miejsce w rankingu. 

W czasie trwania promocji 

będzie można sprawdzać swo-

je miejsce na liście na stronie 

www.galamistrzow.pl. W sytu-

acji, gdy do zajęcia oczekiwa-

nego miejsca będzie brakować 

kilku punktów, będzie można 

nadrobić straty.

Nagrody dla każdego

W tym roku zwiększono liczbę 

nagród. Tradycyjnie podstawo-

wą nagrodą będzie uczestnictwo 

w Gali Mistrzów Warsztatu. 

Weźmie w niej udział 500 klien-

tów (po 200 z kategorii warsztat 

rynku osobowego i sklep z warsz-

tatem rynku osobowego oraz 

100 z kategorii rynek ciężarowy) 

z największą liczbą punktów. 

Każdy z uczestników Gali 

będzie miał szansę wrócić z Mi-

kołajek z walizką pełną gotówki 

w formie bonów zakupowych 

o wartości 100 000 zł lub z jedną 

z nagród dodatkowych o warto-

ści 50 000 zł i 10 000 zł. Nagro-

dy otrzymają kolejno najlepsi 

klienci poszczególnych katego-

rii według rankingu: 1. miejsce 

– 50 000 zł, 2. miejsce – 30 000 zł,

3. miejsce – 20 000 zł, 4. miejsce 

– 10 000 zł, 5. miejsce – 5 000 zł

6.-10. miejsce – 3000 zł, 11.-15. 

miejsce – 2000 zł 

Nagrody będą wydawane 

w bonach zakupowych, które są 

pełnoprawnym środkiem płatni-

czych we wszystkich fi liach Inter 

Cars SA na terenie Polski.

Przewidziano również upo-

miniki dla drugiej pięćset-

Wszyscy 
na start!
Wielki Rajd, czyli konkurs, którego 
zwieńczeniem jest Gala Mistrzów Warsztatu, 
cieszył się w zeszłym roku dużym 
zainteresowaniem klientów Inter Cars SA. 
Nie mogłoby go więc zabraknąć i w tym roku.

Gospodarzem Gali Mistrzów Warsztatu 2014 będzie, 
jak co roku Radosław Grześkowiak, dyrektor marketingu Inter Cars SA.

W ramach zeszłorocznych Odcinków Specjalnych na zwycięzców 
czekała wspólna przejażdżka z Krzysztofem Hołowczycem. W tym roku 
ta okazja powtórzy się. 
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W 
dniach 27-30 marca 

2014 r. na terenie wysta-

wienniczym Międzyna-

rodowych Targów Poznańskich 

odbędą się Targi Techniki Mo-

toryzacyjnej TTM. Marcowa 

wystawa po raz kolejny odbę-

dzie się przy ścisłej współpracy 

ze Stowarzyszeniem Techniki 

Motoryzacyjnej. Stowarzysze-

nie, zrzeszające czołowe fi rmy 

działające w sektorze motoryza-

cyjnym, weźmie czynny udział 

w merytorycznym przygotowa-

niu programu targowego, dając 

swoistą gwarancję poruszania 

Ogólnopolskich Mistrzostw 

Mechaników. Uczestnikami 

zawodów mogą być doświad-

czeni serwisanci, jak rów-

nież uczniowie szkół mecha-

nicznych, którzy wystartują 

w kategorii Młody Mechanik. 

Finały odbędą się podczas Tar-

gów Techniki Motoryzacyjnej 

TTM w Poznaniu, a konkurs 

poprowadzi sam Włodzimierz 

Zientarski! Wcześniej, mecha-

nicy rozwiążą test internetowy, 

przygotowany przez specjali-

stów Mobil 1, partnera mery-

torycznego Mistrzostw. 

fi nał rywalizowało aż kilkadzie-

siąt zespołów szkolnych z całej 

Polski” – mówi Elżbieta Jaro-

szewska ExxonMobil Poland. 

Producent olejów Mobil 1, wio-

Mistrz może 
być tylko 1!
Wielkimi krokami zbliża się najważniejsze 
spotkanie branży motoryzacyjnej w Polsce 
i tej części Europy. Już w marcu, w samym 
sercu Poznania, będzie można zobaczyć 
najnowszą ofertę m.in. sprzętu do napraw, 
diagnostyki, narzędzi, akcesoriów, 
wyposażenia czy części zamiennych. 

Kategoria Młody Mechanik – ważne daty

Zapisy – rejestracja dwuosobowych zespołów do 5 marca 2014 r. 
pod adresem www.mistrzostwamechanikow.pl

Eliminacje – 6 marca 2014 r. (czwartek), godz. 12.00. Test konkur-
sowy zostanie opublikowany na stronie internetowej www.mobil.pl.
Zadaniem uczniów będzie jak najszybsze wysłanie poprawnych 
odpowiedzi na wskazany adres e-mail.

Finał – 28 marca 2014 r. (piątek), Targi Techniki Motoryzacyjnej 
TTM, Poznań.

Kategoria Mechanik Zawodowy – ważne daty

Zapisy – do 14 marca 2014 r. pod adresem www.mistrzostwame-
chanikow.pl

Eliminacje – termin ustalany indywidualnie z zawodnikiem.

Finał – 29 marca 2014 r. (sobota), Targi Techniki Motoryzacyjnej 
TTM, Poznań.

najbardziej aktualnych zagad-

nień i problematyki branży, jak 

również wzmocni promocję 

wydarzenia tak wśród swoich 

członków, jak i w kręgach zain-

teresowanych tematyką techniki 

motoryzacyjnej.

Targi TTM to ponad 12 000 

zwiedzających ściśle powiąza-

nych z branżą motoryzacyjną; 

300 wystawców i aż 5 pawilo-

nów wystawienniczych! 

Zespoły na start

Jednym z wydarzeń tego-

rocznej wystawy jest III edycja 

W ciągu zaledwie dwóch lat 

Ogólnopolskie Mistrzostwa 

Mechaników stały się jednym 

z największych krajowych kon-

kursów dla specjalistów z bran-

ży motoryzacyjnej. Tegoroczna 

edycja konkursu, towarzysząca 

Targom Techniki Motoryza-

cyjnej TTM, dodaje rywaliza-

cji jeszcze większego prestiżu, 

a zwycięzcom większe szanse 

na znalezienie dobrej pracy 

w renomowanych serwisach. 

„Bardzo duże zainteresowanie 

młodych mechaników Mistrzo-

stwami może tylko cieszyć. 

W ubiegłym roku o krajowy 

motoryzacji. Zawodnicy będą 

rywalizować w dwóch kate-

goriach. W pierwszej, Młody 

Mechanik, będą rywalizować 

dwuosobowe zespoły uczniow-

dącej na świecie marki olejów 

syntetycznych, jest partnerem 

merytorycznym Ogólnopol-

skich Mistrzostw Mechaników. 

Wspiera również inne projekty 

mające na celu poprawę konku-

rencyjności młodych osób na 

rynku pracy.

W teorii i praktyce

Aby wziąć udział w mistrzo-

stwach, wystarczy bezpłatnie 

zarejestrować się na ofi cjalnej 

stronie konkursu (www.mi-

strzostwamechanikow.pl) oraz 

przejść eliminacje w formie 

testu internetowego. Zadania, 

przygotowane przez ekspertów 

Mobil 1, będą dotyczyć budo-

wy i serwisowania pojazdów, 

aktualnych tendencji na rynku 

motoryzacyjnym oraz historii 

skie ze szkół mechanicznych 

i elektromechanicznych. W dru-

giej, Mechanik Zawodowy, 

będą walczyć doświadczeni 

mechanicy, którzy spędzili ty-

siące godzin w warsztatach.

Finały III Ogólnopolskich 

Mistrzostw Mechaników odbę-

dą się w dniach 28-29 marca. 

W piątek, do stolicy Wielkopol-

ski przyjedzie 20 dwuosobowych 

zakwalifi kowanych zespołów 

uczniowskich. Dzień później do 

decydującej rywalizacji stanie 30 

doświadczonych mechaników, 

specjalizujących się w serwiso-

waniu także pojazdów ciężaro-

wych, którzy będą rywalizować 

podczas zadań praktycznych. 

Organizatorem Mistrzostw jest 

V8 Team  oraz Międzynarodowe 

Targi Poznańskie. ▐

Fot. TTM
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Nasze wydania specjalne są bezpłatnie dystrybuowane podczas najważniejszych 

imprez branżowych oraz rozsyłane pocztą do profesjonalistów sektorów  

rolniczego, komunalnego, budowlanego i serwisowego. Jeśli chcesz dołączyć  

do grona stałych czytelników, wypełnij formularz kontaktowy na stronie  

www.truck-van.pl/dodatki, gdzie znajdują się archiwalne numery wszystkich  

tytułów dostępne w wersji elektronicznej.

Wydawnictwo KMG Media Sp. z o.o.

ul. L. Staffa 31  01-884 Warszawa 

tel. 22 213 88 28  fax 22 205 07 57

www.kmg-media.pl  info@kmg-media.pl

do grona stałych czyt

www.truck-van.pl/dodatki, gdzie znajd

www.truck-van.pl/dodatki, gdzie znajdują s ę

tytułów dostępne w wersji elektronicznej.

o o

NIE CZEKAJ – ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

w
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w
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Poznaj nasze 

wydania specjalne

i zostań ekspertem w swojej branży
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www.komunal-expert.pl

Przyczepy 

i naczepy 

komunalnej

Wielofunkcy
jne 

Kompaktory do
 pracy  

 

i przyczep rolniczych

 

maszyn rolniczych

Dyszle, zaczepy, 

obrotnice itp., 

www.agro-expert.net
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Serwisy 

mobilne
potrzeba czy 

moda?
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 Umowy serwisowe

To nie 

www.serwis-expert.pl
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Egzemplarz

nr 1 – maj
AUTOSTRADA-POLSKA, 

INTERMASZ

nr 2 – październik

INFRASTRUKTURA, POLEKO/

KOMTECHNIKA

nr 1 – grudzień/styczeń

POLAGRA-PREMIERY

nr 2 – marzec

AGROTECH/LAS-EXPO

nr 3 – czerwiec

OPOLAGRA, EKO-LAS

nr 4 – wrzesień

AGRO SHOW

nr 1 – marzec

TTM/MOTOR-SHOW

nr 2 – wrzesień

Targi INTER CARS

nr 1 – maj
ZJAZD KFDZOM, 

AUTOSTRADA-POLSKA, 

INTERMASZ

nr 2 – październik

POLEKO/KOMTECHNIKA,

INFRASTRUKTURA

TRUCK 02-2014.indd   13TRUCK 02-2014.indd   13 2014-02-10   13:36:292014-02-10   13:36:29



Układ recyrkulacji spalin 

EGR okazał się zbędny, 

a to upraszcza budowę 

i obsługę silnika. W Eurocargo 

nadal stosowane są znane użyt-

kownikom jednostki z rodziny 

Tector. Wydajne i oszczędne. 

Wyjątkowa różnorodność

Eurocargo należy do wąskiej 

grupy lekkich ciężarówek, któ-

re mają niezwykle bogatą gamę 

odmian. Obejmuje ona nie tyl-

ko pojazdy z alternatywnymi 

źródłami napędu (CNG), ale 

również terenowy wariant 4×4 

i podwozia z fabrycznymi ka-

binami brygadowymi. Oprócz 

modeli dystrybucyjnych ofe-

rowane są również pojazdy 

z obszernymi, podwyższony-

mi kabinami sypialnymi, któ-

re mogą posłużyć do budowy 

przyczepowych zestawów ob-

jętościowych o masie całkowi-

tej na tyle niskiej, że nie muszą 

płacić niemieckiego „mautu”. 

Wraz z prezentacją wersji 

Euro 6 fi rma zaznacza silniej 

obecność podwozi przysto-

sowanych do zabudowy kem-

pingowej. Przebojem na tym 

specyfi cznym rynku jest Fiat 

Ducato, a Iveco najwyraźniej 

zamierza iść za jego przykła-

dem w pojazdach większych, 

dla bardziej wymagających od-

biorców. 

Z Eurocargo chętnie korzy-

sta branża spożywcza, budow-

lana, komunalna, służby tech-

niczne trzymające pieczę nad 

infrastrukturą drogową czy 

energetyczną, straż pożarna, 

wojsko oraz wszyscy, którzy 

potrzebują pojazdu oferujące-

go więcej niż inne. 

Lekkie Iveco podbiło Wło-

chy, Hiszpanię i Francję. 

Ma liczne grono nabywców 

w Wielkiej Brytanii i zyska-

ło zaufanie klientów także na 

zatłoczonym i wymagającym 

rynku niemieckim. Ogółem 

kraje te odbierają około 90% 

produkcji Eurocargo. 

Jedenaście tysięcy

Najnowszy model ma 14 

wersji tonażowych o dmc od 6 

do 19 t, 15 wariantów rozsta-

wu osi od 2790 do 6570 mm, 

3 typy kabin w 2 wariantach 

różniących się wysokością, 

7 odmian silników o mocy 

od 160 do 320 KM, 13 typów 

przekładni – w tym manualne, 

zautomatyzowane i automa-

tyczne oraz napęd 4×2 lub 4×4. 

Możliwych kombinacji jest 

ponad 11 tysięcy! Maksymal-

na długość zabudowy wynosi 

10 175 mm. 

Podwozia wykorzystują po-

dłużnice o przekroju C i są 

skonstruowane tak, aby mak-

symalnie ułatwić montaż 

nadwozia i jego współpracę 

z samochodem. Dostępne jest 

zawieszenie na resorach pa-

rabolicznych (zwykłych lub 

wzmocnionych), półeliptycz-

nych oraz zawieszenie pneu-

matyczne – pełne z systemem 

samopoziomowania ECAS lub

tylko tylnej osi. Podwozia 4×2 

mają standardowo hamul-

ce tarczowe z przodu i z tyłu. 

W zależności od typu ramy, 

zawieszenia i ogumienia moż-

na bez trudu stworzyć na bazie 

Iveco bądź wytrzymałą, trój-

stronną wywrotkę z żurawiem, 

bądź furgon o maksymalnej 

Nie komplikować
Iveco Eurocargo bezboleśnie pogodziło się z Euro 6. Podobnie jak Stralis potrzebuje tylko 
katalizatora HI-eSCR, aby spełnić nową normę. 

objętości wnętrza. Modele 

4×4 wyposażone są w „bębny”, 

a tylna oś ma zwolnice. Mogą 

podołać takim zadaniom, jakie 

wykonują uniwersalne nośniki 

sprzętu konkurencyjnych fi rm. 

Wariant Euro 6 wnosi do 

tego zestawu mocniejsze sil-

niki oraz jeszcze szerszą niż 

dotychczas paletę układów na-

pędowych dostosowanych do 

warunków eksploatacji. 

Znowu mocniejsze

Silniki Eurocargo Euro 6 

noszą oznaczenie Tector 5 

i Tector 7. Pierwszy z nich jest 

modyfi kacją dobrze znane-

go, 4-cylindrowego Tectora 4, 

drugi zaś 6-cylindrowego Tec-

tora 6. Przy czym role nowych 

jednostek nie pokrywają się do 

końca z zakresem zastosowa-

nia poprzednich. Wynika to 

ze wzrostu pojemności, mocy, 

a szczególnie momentu obro-

towego. 

Podobnie jak inne marki, 

które przykroiły układy napę-

dowe do nowej normy, Iveco 

skłania się ku wykorzystywa-
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niu mniejszych jednostek do 

cięższych zadań. Wynika to 

z potrzeb układu selektywnej 

redukcji katalitycznej SCR, 

którego optymalne działanie 

uzależnione jest od dosta-

tecznie wysokiej temperatury 

spalin. Łatwiej ją osiągnąć, 

gdy silnik pracuje z większym 

wysiłkiem. Iveco korzysta 

z dodatkowej pomocy, jaką 

jest elektronicznie sterowana 

klapa w układzie wydecho-

wym, która przyspiesza roz-

grzanie katalizatora SCR. 

Przykładem jednostki „awan-

sowanej” do prac wymagają-

cych wysokiego poziomu mocy

i momentu obrotowego jest 

najmocniejszy, 4-cylindrowy 

Tector 5 osiągający 210 KM.

Zastępuje on wcześniejszy, 

6-cylindrowy silnik Tector 6 

zgodny z Euro 5 o mocy 220 

KM. Co ważne, wysoka wy-

dajność i zgodność z zaostrzo-

ną normą emisji spalin nie są 

równoznaczne z proporcjonal-

nie podwyższonym zużyciem 

paliwa. Silniki Iveco zapewnia-

ją ekonomiczną eksploatację 

dzięki odpowiednio kształto-

wanemu procesowi spalania. 

Zapewnia to układ zasilania 

z szyną common rail i wtryski-

waczami podającymi paliwo 

w kilku fazach pod ciśnieniem 

maksymalnie 1600 bar. Zara-

zem silniki Tector są lżejsze niż 

porównywalne jednostki kon-

kurencji, co wprost przekłada 

się na niższą masę własną pod-

wozia i większą ładowność. 

Układ HI-eSCR działa już 

w ponad 350 tys. ciężarówek jeż-

dżących po drogach. Kluczem 

do jego skuteczności jest precy-

zyjna analiza spalin oraz odpo-

wiednie do ich bieżącego składu 

dozowanie roztworu mocznika, 

czyli AdBlue. Aby czynnik dzia-

łał jak najbardziej efektywnie, 

jest dokładnie mieszany ze spa-

linami. Pozwala to skutecznie 

eliminować tlenki azotu (NOx) 

i utrzymać zużycie AdBlue na 

stosunkowo małym poziomie. 

Niską emisję sadzy zapew-

nia przede wszystkim kon-

trolowany proces spalania 

w cylindrach. Pomocą służy 

fi ltr cząstek stałych (DPF) na 

wydechu. Dzięki nowym, wy-

sokowydajnym fi ltrom paliwa 

oraz systemowi separacji oleju 

z odmy konstruktorzy Iveco 

zdołali utrzymać okresy mię-

dzy przeglądami na niezmie-

nionym poziomie w porówna-

niu z silnikami Euro 5. Nadal 

zatem wynoszą one 80 tys. km. 

Dopuszczalny przebieg między 

przeglądami fi ltra DPF docho-

dzi do 300 tys. km. 

Wydajniej, wygodniej

Iveco proponuje sześć ręcz-

nych skrzyń biegów ZF o 5, 

6 lub 9 przełożeniach, cztery 

6- i 12-biegowe zautomaty-

zowane ZF Eurotronic oraz 

trzy automatyczne, 5-biegowe 

przekładnie Allison. Nowością 

w tej bogatej gamie jest zau-

tomatyzowana „dwunastka” 

Eurotronic, stosowana opcjo-

nalnie z 6-cylindrowymi silni-

kami Tector 7 w podwoziach 

o dopuszczalnej masie 12-19 t. 

Właściwy dobór skrzyni 

biegów zwiększa efektywność 

całego układu napędowe-

go i wpływa pozytywnie na 

komfort kierowcy. Oferując 

skrzynie manualne, zautoma-

tyzowane i automatyczne, Iveco

odpowiada na potrzeby róż-

nych grup użytkowników. 

Kabiny: krótka, długa (niska 

lub wysoka) oraz załogowa (dla 

7 osób w tym kierowca) mogą 

Silniki Eurocargo

Typ silnika Tector 5 Tector 5 Tector 5 Tector 7 Tector 7 Tector 7 Tector 7
Pojemność (dm3) 4,5 4,5 4,5 6,7 6,7 6,7 6,7
Maks. moc (KM/kW/obr/min) 160/118/2500 190/137/2500 210/152/2500 220/162/2500 250/185/2500 280/206/2500 320/235/2500
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) 580/1250 680/1250 750/1600 800/1250 850/1250 1000/1250 1100/1250

być zawieszone nisko, z jed-

nym stopniem pośrednim lub 

wysoko – z dwoma stopniami. 

Wnętrze jest tak ukształtowa-

ne, aby ułatwić przechodze-

nie w poprzek, co jest cenne 

w dystrybucji. W kabinach 

długich bez trudu można za-

montować chłodziarkę. Forma 

tablicy rozdzielczej nie zmieni-

ła się, natomiast jej wyposaże-

nie sprawia, że łatwiej używać 

wszystkich dostępnych funkcji 

samochodu. Można monitoro-

wać m.in. chwilowe i średnie 

zużycie paliwa czy ciśnienie 

w ogumieniu. 

Szerokość kabiny wynosi 

2160 mm, a kąt skrętu kół 52 

stopnie. Iveco zwinnie porusza 

się w ciasnej przestrzeni. Pod-

wozie z rozstawem osi 2790 mm

ma średnicę zawracania nie 

przekraczającą 11 m. W lżej-

szych samochodach opcjonal-

nie, a w gamie 12-19 t standar-

dowo montowany jest układ 

kontroli stabilności EVSC. Eu-

rocargo może być doposażone 

w hill-holder. Jest nie tylko po-

ręczne w mieście, ale bezpiecz-

ne przy dużej prędkości. 

Na liście opcji jest zestaw 

głośnomówiący, który łączy 

się z radiem za pośrednictwem 

Bluetooth. Samo radio tak-

że jest nowe i kompatybilne 

z iPhonem i iPadem. Ułatwio-

ny jest więc kontakt z bazą, 

a przerwę w podróży można 

spędzić przyjemniej. 

Eurocargo ma duży poten-

cjał i wspiera je długa tradycja 

lekkich ciężarówek, które za-

wsze miały wzięcie na połu-

dniu Europy, gdzie górzyście 

i kręto. Może warto spróbować 

rozwiązań wypracowanych 

przez długie lata praktyki? ▐

Michał Kij
Fot. Iveco

Sylwetka nowego Eurocargo 
nie zmieniła się. To jedna 
z niewielu ciężarówek, 
która oferuje 
fabryczny wariant 
brygadowy kabiny. 

Najmocniejszy 4-cylindrowy silnik Tector 5 ma być stosowany tam, 
gdzie wcześniej firma polecała 6-cylindrowego Tectora 6. 
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TECTOR 5 – 210 KM
152 kW przy 2500 obr/min – 750 Nm przy 1600 obr/min

O Iveco Eurocargo 
również w programie „Na Osi”

na antenie TVN Turbo. 

Zapraszamy do oglądania.

www.truck-van.pl
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Do testów otrzymaliśmy model LF 

250 o dmc 16 t, z rozstawem osi 

5350 mm. Jako źródło napędu wy-

brano 6-cylindrowy silnik Paccar PX-7 

o pojemności 6,7 dm3, zapewniający moc 

253 KM i maksymalny moment 950 Nm 

w zakresie 1100÷1800 obr/min. To zupeł-

nie nowa konstrukcja, w której dla osią-

gnięcia normy Euro 6 wykorzystano połą-

czenie recyrkulacji spalin, technologii SCR 

i fi ltra cząstek stałych. Z silnikiem współ-

pracuje zautomatyzowana, 6-stopniowa 

skrzynia biegów AS-Tronic, obsługiwana 

tak jak wcześniej za pomocą przycisków 

i przełącznika obrotowego umieszczonych 

z prawej strony fotela kierowcy.

Nadal ekonomicznie

Ekonomika użytkowania to jedna z klu-

czowych zalet dotychczasowych LF-ów, 

dlatego utrzymanie jej miało szczególne 

znaczenie. Konstruktorzy DAF-a stanęli na 

wysokości zadania i mimo dodatkowych 

obostrzeń związanych z normą Euro 6,

nowy model jest nie tylko oszczędny, ale 

jeszcze bardziej atrakcyjny, choćby pod 

względem ergonomii i wyposażenia czy 

też możliwości adaptacyjnych. 

Testowy egzemplarz to dobra propozycja 

dla fi rm zajmujących się dystrybucją ma-

teriałów budowlanych. Został wyposażony 

w skrzynię ładunkową o długości 7 m i hy-

drauliczny żuraw zakabinowy o maksymal-

nym momencie udźwigu równym 80 kNm. 

Taka zabudowa pozwala na wygodne prace 

przeładunkowe i transport różnego rodza-

ju prefabrykatów betonowych, elementów 

stalowych, materiałów wykończeniowych 

czy w końcu sprzętu budowlanego. Pojazd 

obciążono bloczkami betonowymi do mak-

symalnej dopuszczalnej masy całkowitej.

Biorąc pod uwagę niższe prędkości jaz-

dy, typowe dla dystrybucji budowlanej, 

zastosowano tylny most o przełożeniu 

5,13. W ten sposób LF-em można łatwo 

manewrować i dynamicznie przyspieszać. 

Z kolei przekładnia AS-Tronic z nadbie-

giem zapewnia niskie obroty silnika „na 

trasie”, co oczywiście przekłada się na 

mniejsze zużycie paliwa, a także bardzo ni-

ski poziom hałasu w kabinie. Przy 70 km/h 

wskazówka obrotomierza ustawia się na 

początku „zielonego pola” (1200 obr/min), 

przy 80 km/h osiąga wartość 1600 obr/min, 

a więc jeszcze przed połową najbardziej 

ekonomicznego zakresu. Podczas testu 

w pełni obciążonym samochodem uzy-

skaliśmy średnie zużycie paliwa równe ok. 

22 l/100 km. Przy większym udziale „szyb-

kich dróg” i łagodniejszym operowaniu 

pedałem przyspieszenia bez trudu można 

mieć wynik z jedynką z przodu.

Relaks w pracy
DAF LF zawsze cieszył się dobrą opinią. 
Tu nie trzeba się do niczego przyzwyczajać. Wystarczy 
wsiąść i jechać. Sprawdzamy, jak wypada najnowsza 
generacja holenderskiego bestselera dystrybucyjnego 
podporządkowana normie Euro 6.

DAF FA LF 250

Dmc (kg) ........................................................................... 16 000
Masa własna pojazdu (kg) ................................................... 8500
Liczba miejsc ............................................................................. 2
Rozstaw osi (mm) ................................................................ 5350
Długość pojazdu (mm) ......................................................... 9715
Promień zawracania (mm) ................................................... 8915
Silnik ....................................................................................PX-7
Liczba cylindrów ........................................................................ 6
Pojemność (dm3) .................................................................... 6,7
Moc maks. (KM/kW/obr/min) .......................253/186/1800÷2300
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ...........................950/1100÷1800
Skrzynia biegów....... zautomatyzowana AS-Tronic, 6-stopniowa
Przełożenie przekładni głównej ............................................ 5,13
Pojemność zbiornika paliwa (l) .............................................. 200
Przeglądy ................................................................co 60 tys. km
Gwarancja ........................pakiet gwarancyjny DAF MultiSupport 
   .......................................... Warranty Plus – układ napędowy, 
   ....1 rok na cały pojazd (z wyjątkiem części eksploatacyjnych),
   ...................w 2. i 3. roku na układ napędowy do 200 tys. km 
   ........................................................ i 1 rok na naprawę awarii

• sa

• na

za

• w

ci

• ur

sa

• sy

• sy
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Łagodnie

Przy skrzyni AS-Tronic nie ma pedału 

sprzęgła, więc niezależnie od trybu jazdy 

(automatyczny lub ręczny) obsługa prze-

kładni jest bardzo prosta, co oczywiście 

pozwala skupić się na bezpiecznym pro-

wadzeniu pojazdu. Moment zmiany bie-

gu zależy od sposobu wciskania pedału 

„gazu”. Robiąc to delikatnie i w miarę 

nabierania przez samochód prędkości, 

przełożenia są podwyższane wcześniej, 

dbając o jak najniższe zużycie paliwa. 

Przy szybszym naciskaniu „gazu”, zmia-

na kolejnych biegów następuje później, 

zapewniając dynamiczne przyspieszanie. 

Nawet w trybie automatycznym, kierow-

ca może skorygować przełożenie wybra-

ne przez skrzynię i co ważne nie nastąpi 

samoczynne przejście do trybu ręczne-

go, zachęcając do większej „interakcji” 

z pojazdem. Takich sytuacji w codzien-

nej jeździe nie ma jednak zbyt wiele, bo 

AS-Tronic właściwie uwzględnia aktual-

ne obciążenie pojazdu. Bez względu na 

sposób jazdy, biegi są zmieniane płynnie, 

praktycznie bez wyczuwalnych szarpnięć.

Podwozie LF-a Euro 6 zostało całkowi-

cie przeprojektowane, dzięki czemu udało 

się uzyskać większą sztywność konstrukcji 

i lepsze właściwości jezdne. Ważną innowa-

cją jest wykonanie podłużnic ramy z poje-

dynczych elementów, co pozwala zachować 

niską masę własną. W testowanym pojeździe 

z przodu zastosowano resory paraboliczne 

o nośności 6 t, z tyłu miechy pneumatycz-

ne o nośności 10,5 t. Dzięki odpowiednio 

dobranym stabilizatorom przy obu osiach, 

samochód prowadzi się bardzo pewnie 

i nie dochodzi do nadmiernych przechyłów 

nadwozia przy szybciej pokonywanych za-

krętach. Zawieszenie pracuje cicho i gładko 

wybiera wszelkie nierówności. Precyzyjny 

układ kierowniczy umożliwia bezpieczne 

Kabina Day Cab oferuje 
dodatkową przestrzeń za fotelami, 
zagospodarowaną przez praktyczne 
schowki o dużej pojemności. 

Kierowcy pojazdów dystrybucyjnych bardzo często opuszczają kabinę. Z myślą o nich nowe modele 
z serii LF wyposażono w szeroko otwierane drzwi (do 90O), ergonomicznie rozmieszczone klamki 
i wygodne stopnie. Te ostatnie są ustawione „schodkowo”, dzięki czemu nie dochodzi do nadwyrężania 
rąk przy wielokrotnym wchodzeniu do wnętrza.

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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wymijanie z innymi ciężarówkami na wą-

skich drogach i nie zmusza do kurczowego 

trzymania kierownicy na głębokich kole-

inach. Mocną stroną nowego LF-a są rów-

nież hamulce, chociaż mechanizmy stoso-

wane w poprzedniej generacji też nie budziły 

żadnych zastrzeżeń. Nawet delikatne naci-

śnięcie pedału wywołuje natychmiastową 

reakcję układu, gwarantując pełną kontrolę 

nad pojazdem w różnych sytuacjach.

Pod okiem instruktora

Przeprojektowana tablica rozdzielcza 

i nowa kierownica nawiązują do fl agowego 

XF-a. W centralnej części głównego zesta-

wu wskaźników umieszczono 5-calowy 

wyświetlacz utrzymany w jasnej kolory-

styce, na którym są prezentowane najważ-

niejsze informacje dotyczące pracy silnika 

i pojazdu. Został on również wykorzystany 

do montowanego standardowo systemu 

DAF Driver Performance Assistant, któ-

ry podpowiada kierowcy, co robić, aby 

maksymalnie obniżyć koszty eksploatacji 

samochodu, a jednocześnie na bieżąco 

ocenia jego postępy. Zastosowany system 

ma bardzo przyjazne oprogramowanie, co 

skutecznie mobilizuje do rozwijania naby-

tych umiejętności albo zmiany błędnych 

nawyków. Podobnie jak wcześniej, głów-

ny ekran obsługuje się dużym pokrętłem 

pełniącym jednocześnie rolę przycisku, ale 

teraz znajduje się on za przełącznikiem ob-

rotowym skrzyni AS-Tronic, więc znacz-

nie łatwiej do niego sięgać. Po włączeniu 

biegu wstecznego, monitor jest wygaszany, 

aby kierowca mógł się lepiej skupić na oto-

czeniu pojazdu. Z prawej strony głównego 

zestawu wskaźników wygospodarowano 

miejsce na podwójne gniazdo DIN. Do-

skonale nadaje się ono do zamontowania 

nowego modułu Truck Navigation Radio 

(TNR), który poza radioodtwarzaczem 

CD obejmuje również nawigację dla samo-

chodów ciężarowych i złącze USB.

Bez wysiłku

Urządzenie przeładunkowe Hiab XS 

099 należy do rodziny żurawi w klasie od 

7 do 10 tm. Egzemplarz zamontowany 

na pojeździe testowym był wyposażony 

w system sterowania HiDuo, obejmujący 

zawór Hiab V80 oraz układ Space 4000, 

który bezustannie monitoruje elektronicz-

ne funkcje żurawia. Ten ostatni wspomaga 

pracę operatora zarówno pod względem 

bezpieczeństwa (kontrola przeciążenia), 

jak i wydajności (automatyczne sterowanie 

pracą), a także obsługuje funkcje wykorzy-

stywane głównie przez personel serwiso-

wy, czyli wyświetlanie kodów usterek i da-

nych cyklu załadunku-rozładunku. Wersja 

HiDuo może być sterowana zdalnie za 

pomocą urządzenia XSDrive. Zostało ono 

tak zaprojektowane, aby w maksymalnym 

stopniu zapobiec nadwyrężaniu rąk, ra-

mion i pleców.

Sześciokątny kształt przekroju po-

przecznego i duża powierzchnia oparcia 

poszczególnych profi li sprawiają, że ramię 

żurawia zawsze jest odpowiednio podpar-

te. Taki profi l ogranicza również ugięcie 

ramienia, co w połączeniu z dużymi ślizga-

mi zmniejszającymi tarcie, zapewnia niż-

sze koszty eksploatacji urządzenia. Każdy 

żuraw Hiab można ponadto wyposażyć 

w szereg dołączanych narzędzi, pozwala-

jących na realizację wielu zróżnicowanych 

zadań.

Nowy LF jest przyjazny dla przedsię-

biorcy, bo zapewnia niskie koszty eks-

ploatacji, i samego kierowcy, bo oferuje 

komfort pracy, jaki można oczekiwać od 

ciężarówek dalekodystansowych. Biorąc 

pod uwagę liczne udoskonalenia i jeszcze 

bogatsze wyposażenie standardowe, może 

być bardzo łakomym kąskiem dla wielu 

rodzajów transportu dystrybucyjnego. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, R. Romaniuk

System DAF Driver Performance Assistant zawiera 
wiele cennych wskazówek służących obniżeniu 
kosztów eksploatacji samochodu, a także ocenia 
aktualny sposób jazdy.

Przeprojektowana tablica rozdzielcza ma jeszcze lepiej pogrupowane 
przyrządy wg funkcji, co sprzyja wygodnej obsłudze pojazdu. W pełni 
regulowana, gruba kierownica pozwala na komfortowe sterowanie 
radioodtwarzaczem, telefonem, tempomatem i hamulcem dodatkowym.

Żuraw Hiab XS 099 HiDuo nie 
zajmuje dużo miejsca i ma 
wiele nowoczesnych rozwiązań, 
które zapewniają wysokie 
bezpieczeństwo pracy.

Nowe fotele mają szerszy zakres regulacji, więc 
jeszcze łatwiej znaleźć odpowiednią pozycję, bez 
względu na posturę. Miłym zaskoczeniem jest np. 
możliwość wysunięcia samego siedziska, a tym 
samym podparcie ud po kolana.
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Znajdujemy się w salonie sprzedaży po-

jazdów Isuzu, którego uroczyste otwar-

cie zaplanowano na początek kwietnia. 

Jaką rolę będzie pełniła fi rma Inter 

Cars, jako reprezentant marki Isuzu? 

Różne w zależności od segmentu pojaz-

dów. Jeżeli chodzi o pikapy, na naszym ryn-

ku działa fi rma Isuzu Automotive Polska. 

Pikapy są produkowane w Tajlandii i stam-

tąd dystrybuowane na całą Europę. My bę-

dziemy je sprzedawać i serwisować. Cięża-

rówki są produkowane w Japonii i wysyłane 

w częściach na wszystkie rynki, na których 

obowiązuje cło. W Europie pojazdy cięża-

rowe Isuzu montowane są we Włoszech 

przez fi rmę Isuzu Midi Europe. W zeszłym 

roku montownia zbudowała ponad 2800 

samochodów. Na polskim rynku jesteśmy 

jednym z importerów samochodów cięża-

rowych. Z kolei na autobusy na rynku eu-

ropejskim ma wyłączność Turcja. I stamtąd 

trafi ają one na polski rynek.

Jaki jest zakres tonażowy oferowanych 

przez was pojazdów?

Podział jest taki: dmc do 3,5 t, 3,5-5, 

5-6,5, 7,5, teraz wejdzie jako Euro 6 – 8,5 

i 9,5 t oraz 10-12 t i oczywiście pikapy, któ-

rych dmc wynosi 3 t.

To już trzecie podejście do pojazdów 

marki Isuzu na naszym rynku. Dlacze-

go tym razem ma się udać?

Wcześniejsze próby to Pewex, które-

go działania ciężko mi dziś oceniać. Po-

tem importem zajmowały się małe fi rmy, 

o zasięgu lokalnym. Dopiero wejście IAP 

możemy nazwać pierwszą próbą ofi cjalnej 

dystrybucji pikapów Isuzu. Firma Isuzu 

Trucks po pierwszych próbach sprzedaży 

bezpośredniej postanowiła zmienić system 

na dystrubucję poprzez profesjonalną sieć 

dilerską, do której teraz dołącza fi rma Inter 

Cars. Poza tym Łomianki to jest druga co 

do zasobności gmina po Kleszczowie. Jest 

tu dużo zakładów rzemieślniczych, które 

potrzebują transportu na potrzeby swojej 

działalności. Myślę, że drzemie tutaj wielki 

potencjał. Dalej jest Nowy Dwór, bardzo 

duża gmina. Jak na początek to sporo. Ko-

lejny kanał dystrybucji to sam Inter Cars, 

który niedługo zacznie wymianę swojej 

fl oty. W sumie to ok. 200 pojazdów. Trud-

no sobie wyobrazić, żeby w tej sytuacji 

w barwach Inter Cars jeździły pojazdy in-

nej marki niż Isuzu. Dodatkowo będzie to 

dla nas również reklama.

Rozumiem, że działania w pobliskich 

gminach i zakupy własne to wersja 

minimum. Jaka jest wasza strategia 

sprzedaży?

Oczywiście. Chcemy sprzedawać pika-

py tym samym kanałem co naczepy wy-

wrotki, ponieważ każdy kto ma wywrotki, 

z reguły posiada piaskarnie, kopalnie albo 

place budów, czyli potrzebuje samochodu 

terenowego. W zasadzie może to dotyczyć 

też lekkich ciężarówek. W tym zakresie 

będziemy korzystać ze wsparcia handlow-

ców z Febera. Oprócz tego na miejscu 

będzie działać wyspecjalizowany zespół 

sprzedażowy zajmujący się tylko marką 

Isuzu. Będziemy również współpracować 

z producentami zabudów. Jesteśmy już po 

rozmowie z fi rmą Bocar. Nasze podwozie 

może być nośnikiem dla niemal wszystkich 

pojazdów straży pożarnej. Rozmawiamy 

również z fi rmą oferującą m.in. autolawety, 

ale również meblowozy czy specjalizowane 

furgony. Oczywiście w kręgu naszych zain-

teresowań są pożarnicy, co aż się prosi, bo 

nasz samochód ma napęd na obie osie i bry-

gadową kabinę. W tej klasie niewiele pojaz-

dów może zaoferować taką cenę, jak Isuzu. 

Jednak większość samochodów będzie do 

nas przyjeżdżać gotowych. Podstawowe za-

budowy (skrzynia z burtą aluminiową lub 

stalową, wywrotka tylnozsypowa, trójstron-

na w wersji tzw. włoskiej ze schowkiem za 

kabiną, hakowiec i furgon) będą produko-

wane we Włoszech i stamtąd będzie przy-

wożony kompletny pojazd.

Jak długo klient będzie musiał czekać 

na samochód, który u was zamówi?

Montownia jest w stanie skompletować 

samochód wg specyfi kacji klienta w ciągu 

tygodnia, tydzień trwa transport, więc czas 

oczekiwania to ok. 2 tygodnie.

Czy nie lepiej byłoby korzystać z usług 

krajowych producentów?

Długo się nad tym zastanawialiśmy, ale 

to jest nieopłacalne. Włosi robią to na taką 

skalę, że ich produkcja jest zwyczajnie tań-

sza. Dodatkowym plusem jest to, że samo-

chód łącznie z zabudową ma europejską 

homologację COC.

Z którą marką na polskim rynku za-

mierzacie najmocniej konkurować?

Nie chcemy konkurować. Ten rynek jest 

tak duży, że każdy może znaleźć dla siebie 

miejsce. Myślę, że można by wprowadzić 

jeszcze z pięć marek samochodów i też zna-

lazłyby swoich odbiorców. Moim zdaniem 

i zamierzamy 
je wykorzystać

Mamy serwisyMamy serwisy

Już po raz trzeci marka Isuzu próbuje mocniej zaistnieć na naszym 
rynku. Tym razem w sprzedaż pojazdów zaangażowała się firma 
Inter Cars. O tym dlaczego tym razem ma się udać, mówi Michał 
Wiśniewski, do niedawna dyrektor zarządzający Feber, od stycznia 
szef sprzedaży pojazdów Isuzu w Grupie Inter Cars.
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największym naszym rywalem w segmen-

cie pikapów jest Nissan Navara. 

Natomiast w segmencie ciężarowym Fuso 

Canter i Nissan Atleon, ale żaden z tych sa-

mochodów nie sprzedaje się dobrze w Polsce, 

a z tego co się sprzedaje to oczywiście Iveco.

W takim razie ile pojazdów planujecie 

sprzedać w tym i następnym roku?

Myślę, że w tym roku będzie to ok. 

80 sztuk, w 2015 r. – 150. Ale to jest bar-

dzo płynne. Już w tej chwili startujemy 

do dwóch przetargów: jeden to 37 samo-

ną sieć sprzedaży oraz serwisów w oparciu 

o najlepsze salony multibrandowe na lo-

kalnych rynkach. Dziś to już 30 serwisów 

rozmieszczonych w całej Polsce. My dołą-

czyliśmy do tej sieci.

Nasz autoryzowany serwis znajdujący 

się w Czosnowie przy salonie sprzedaży, 

będzie prowadził głównie działalność dy-

daktyczną. Mamy partnerskie serwisy i za-

mierzamy je wykorzystać.

Czy wszystkie Q-Servisy będą miały 

autoryzację Isuzu?

pojazdów, które mogą być sprzedane 

w Polsce oraz części stokowe, zakładając, 

że określona liczba tych samochodów, 

starszych czy młodszych, już u nas jeździ.

Jaki segment rynku pojazdów użytkowych 

będzie dla marki Isuzu najważniejszy?

Liczymy w zasadzie na dwa segmenty: 

duże samochody 3,5-tonowe – tutaj Isuzu 

ma bardzo dużą paletą pojazdów oraz 5,5, 

6,5 i 7,5 t, które idealnie wypełniają nieza-

gospodarowaną u nas niszę.

Jakim okresem gwarancji objęte są po-

jazdy Isuzu?

Pikapy mają 5-letni okres gwarancji z li-

mitem 150 tys. km przebiegu. Ciężarówki 

natomiast to 2 lata bez lub z limitem prze-

biegu. Głównie jest to uzależnione od wa-

runków pracy.

A okresy międzyprzeglądowe?

Są dość częste. 45 tys. to najdłuższe 

interwały czasowe. Niektóre czynności 

obsługowe są zaplanowane co 15-20 tys. 

Wynika to z tego, że samochód jest zapro-

jektowany do pracy w krajach, gdzie jest 

spore zapylenie, duża susza i nie ma tak 

dobrych jakościowo olejów, jak u nas.

Co wpłynęło na to, że zainteresowali-

ście się państwo właśnie tą marką?

Marka Isuzu jest swego rodzaju fenome-

nem. Oferowana jest w 120 krajach. Mało 

tego, ona się tam dobrze sprzedaje. W Taj-

landii jest numerem 1 wśród pikapów, 

w Stanach Zjednoczonych w segmencie lek-

kich ciężarówek, czyli o dmc 3,5-9 t, Isuzu 

jest najlepiej sprzedającą się marką nieame-

rykańską. W Australii jest obecna na rynku 

» Montownia jest w stanie skompletować samochód 
wg specyfi kacji klienta w ciągu tygodnia, tydzień trwa 
transport, więc czas oczekiwania to ok. 2 tygodnie «

chodów, drugi – 42, więc jeżeli choć jeden 

z tych przetargów wygramy, to już mamy 

połowę planu zrealizowanego…

To by było tyle, ile w całym roku 2013 r.

sprzedano Cantera. 

Tak, ale to co podałem, liczba 80 pojaz-

dów, to jest tzw. „detal”, czyli to co nie jest 

sprzedawane w ramach przetargu lub fl oty 

Inter Carsu. Rozmawiamy z fi rmami, które 

są nam dobrze znane i liczymy, że taki wy-

nik w tym roku jest realny do osiągnięcia.

Czy nie obawiacie się mimo wszystko, 

że marka Isuzu jest za mało popularna 

na naszym rynku? Jednak dwie próby 

się nie udały.

Oczywiście, że się obawiamy. Długo się 

nad tym zastanawialiśmy. I zakładamy też 

taką wersję wydarzeń, że nam się nie uda. 

Ale do tej pory nikt nie zbudował salonu 

sprzedaży, nie zaoferował klientom pakie-

tu profesjonalnego fi nansowania i ubez-

pieczeń, a także szerokiej gamy zabudów. 

Nasi poprzednicy mieli inną koncepcję 

sprzedaży, więc zakładamy, że nasza może 

przynieść pożądany skutek.

Jeden salon sprzedaży to chyba trochę 

za mało?

Oprócz salonu w Czosnowie mamy za-

rezerwowane na razie jeszcze dwie lokali-

zacje w Łodzi i Sieradzu (dotyczy to samo-

chodów ciężarowych). Obsłużą one cały 

region łódzki, sięgając aż pod Częstocho-

wę. Jeżeli uda nam się zrealizować w tym 

roku nasz plan sprzedażowy, to będziemy 

rozszerzać naszą sieć o kolejne lokalizacje.

Główną bolączką poprzednich prób był 

brak dostępu do profesjonalnego serwisu. 

Jak zamierzacie rozwiązać ten problem?

Jeżeli mówimy o pojazdach typu pikap, 

od 2009 fi rma IAP zbudowała profesjonal-

Nie. Otrzymanie autoryzacji będzie wy-

magało spełnienia określonych warunków, 

które nie są wcale łatwe. W tej chwili jeden 

serwis ma już autoryzację na naprawę samo-

chodów o dmc powyżej 3,5 tony. Drugi jest 

w trakcie starania się o nią, a trzeci uczestni-

czy w szkoleniach blacharsko-lakierniczych.

Jak są one rozmieszczone geografi cznie?

Na razie wszystkie są w województwie 

mazowieckim, bo stąd rozpoczynamy nasze 

działania. Planujemy jeszcze w drugiej poło-

wie tego roku otworzyć serwis w Sieradzu. 

Będzie on się zajmował naprawami mecha-

nicznymi i blacharsko-lakierniczymi. Łódź 

zostawiliśmy na czarty kwartał.

W planach mamy również obsługę ser-

wisową nie tylko Isuzu, ale również innych 

japońskich marek, czyli np. Toyoty Dyny, 

która głównie jest indywidualnie kupo-

wana na europejskich rynkach wtórnych. 

» Marka Isuzu jest swego rodzaju fenomenem. Oferowana 
jest w 120 krajach i dobrze się tam sprzedaje «

Na tej samej zasadzie po naszych drogach 

porusza się sporo Nissanów, które najczę-

ściej sprowadzane są do nas z Niemiec. 

Tych pojazdów nie ma kto obsługiwać i my 

chcemy się tym zająć. Zarówno dystrybu-

cją części, jak i obsługą.

Czy macie plan rozwoju autoryzowa-

nej sieci serwisowej Isuzu?

Rozwój tej sieci będzie uzależniony od 

poziomu sprzedaży pojazdów. Im większa 

będzie sprzedaż, tym większe będą potrze-

by serwisowe. Chcemy zwiększyć dostęp-

ność części nie tylko poprzez składowanie 

ich w magazynie, ale również dzięki do-

stawom, które będą realizowane w ciągu 

42 godzin. Na stanie magazynu będą 

wszystkie niezbędniki gwarancyjne do 

ciągników tworzących zestawy do 44 t. Do 

Europy Isuzu wchodzi dość mocno. We 

Włoszech jest drugie po Iveco, we Francji 

trzecie po Renault i Mercedesie, w Szwajcarii 

nabywców w minionym roku znalazło 400 

tych samochodów. W pierwszej trójce Isuzu 

jest również w Hiszpanii i Portugalii, gdzie 

ogólnie samochody japońskie są bardzo 

cenione. Wydaje się więc oczywiste, że jest 

tylko kwestią czasu, żeby pojazdy te zdobyły 

większą popularność na naszym rynku. Jak 

nie poprzez sprzedaż nowych egzemplarzy 

to import używanych. Jeżeli zapewnimy czę-

ści i obsługę, to zapełnimy lukę i ośmielimy 

fi rmy do zakupu pojazdów tej marki.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka
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Od 1 listopada 2013 r. sprężony gaz 

ziemny został obłożony akcyzą 

w wysokości 11,04 zł za gigadżul 

(GJ). Zakończył się okres ochronny, na 

jaki zgodziła się Unia Europejska w 2007 r., 

a polskie Ministerstwo Finansów nie wy-

kazało zainteresowania jego wydłużeniem. 

Postulowali je użytkownicy i propagatorzy 

tego ekologicznego paliwa. 

Więksi ucierpią bardziej

Od 1 stycznia 2014 r. średnia cena CNG 

ustalona przez PGNiG SA wynosi 3,38 zł/m3

brutto (2,75 zł/m3 netto). Rok wcześniej 

było to odpowiednio 2,90 i 2,36 zł. Różnica 

spora, ale wydawałoby się, że do przełknię-

cia. Jednak nie dla wszystkich. 

Najwięcej pojazdów gazowych eks-

ploatują przedsiębiorstwa komunikacji 

miejskiej. Rzeszów, gdzie wskutek naj-

nowszych zakupów aż 70 autobusów, 

czyli 40% taboru będzie jeździło na CNG 

oblicza dodatkowe koszty wynikające 

z akcyzy na 1 mln zł rocznie. Radom, 

który ma ponad 30 autobusów gazowych 

szacuje, że zachłanność fi skusa pochłonie 

ponad 500 tys. zł. Niemal dokładnie tyle, 

ile kosztuje jeden autobus na CNG. Nie 

oznacza to jednak, że radomskie MPK 

po prostu kupi sobie jeden pojazd mniej. 

Dodatkowe koszty skłaniają do poszuki-

wania pomocniczych środków z budżetu 

miasta oraz do oszczędzania, co mogą 

odczuć pasażerowie. Przed trudnym dy-

lematem stoją inne miasta z autobusami 

na CNG: Tychy i Zamość. 

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc 

zwrócił się do Ministerstwa Finansów 

z apelem o zwolnienie z akcyzy paliwa do 

autobusów miejskich. Nie jest to rewolu-

cyjny postulat, ponieważ z akcyzy zwol-

niony jest np. gaz używany na potrzeby 

gospodarstw domowych. 

Kazimierz Gałkiewicz, prezes gdyń-

skiego PKM zapewnia o nieustającym za-

Niezrównoważony 
rozwój
Wprowadzenie akcyzy na CNG wstrząsnęło tym 
i tak wątłym rynkiem. Jednak gaz niejedną ma postać 
i w transporcie nadal może wypracować oszczędności. 

Econic w roli ciągnika 
siodłowego udowadnia przydatność 

gazu ziemnego 
na długich trasach. 

Ciekły 
autobu
Solbus
w paliw

Przystosowanie dieslowskiego silnika ciężarówki do 
zasilania dwupaliwowego i zastąpienia części oleju 
napędowego porcją LPG to coraz popularniejsze 
rozwiązanie. Takie pojazdy mogą być zgodne z ADR. 
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interesowaniu wykorzystywaniem paliwa 

gazowego. Obiecuje zakup kolejnych au-

tobusów. Zwraca uwagę na wysoki koszt 

pojazdów z silnikiem Diesla zgodnych 

z normą Euro 6. Różnica w cenie między 

autobusem z tradycyjnym i gazowym sil-

nikiem istotnie zmalała. Koszt eksploatacji 

autobusów Euro 6 jest wyższy niż Euro 5.

Gaz pozostaje natomiast stosunkowo 

prostym i niedrogim sposobem spełnie-

nia najnowszych przepisów o poziomie 

emisji spalin. 

Niejasna jest procedura, jaką powin-

ni powziąć użytkownicy przydomowych 

sprężarek do tankowania CNG. Za gaz do 

samochodu powinni płacić akcyzę. Za ten 

do smażenia jajecznicy już nie. 

Może skroplić?

Na podwyżce cen CNG może skorzystać 

jego ciekły odpowiednik LNG, choć rów-

nież jest objęty akcyzą, i to w wysokości 

695 zł/t. Jeśli sprowadzić akcyzę na CNG do 

tej samej jednostki, otrzymujemy 521 zł/t.

Dyrektywa Rady Europy 2003/96/WE daje 

możliwości obniżenia akcyzy dla gazu sto-

sowanego jako paliwo pędne, ale Minister-

stwo Finansów skorzystało z niej wyłącz-

nie w stosunku do gazu sprężonego. 

LNG eliminuje podstawową trudność 

w wykorzystywaniu samochodów gazo-

wych, jaką jest ich ograniczony zasięg. 

Lecz ma inną wadę. Jeśli infrastrukturę 

do tankowania CNG można nazwać nie-

wystarczającą, to tę do LNG jako wyso-

ce… nieobecną! 

Nie zniechęciło to Warszawy do pod-

pisania kontraktu na dostawę 35 auto-

busów LNG. Wszystkie mają pojawić się 

na ulicach do początku 2015 r. Dostawcą 

jest Solbus, który w porozumieniu z Gaz-

promem Germania oferuje kompleksowe 

rozwiązanie: autobus, paliwo oraz mobil-

ną stację do tankowania, w postaci tank-

kontenera na naczepie z dystrybutorem. 

Przyda się on przynajmniej na początku, 

bo w planach jest budowa zwykłej stacji 

LNG. 

Miasto wylicza korzyści: każdy auto-

bus kosztuje 1,4 mln, ale dzięki niższym 

o 40% kosztom użytkowania różnica w ce-

nie w stosunku do diesla zwróci się już po 

3 latach. Umowa obejmuje infrastrukturę 

Krzysztof Bałanda, 
prezes zarządu Miejskiego
Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania w m.st. 
Warszawie Sp. z o.o.

Najbardziej istotne dla nas 
jest kryterium ekologiczne, 
czyli: nie zanieczyszczamy 
środowiska, w którym ży-

jemy. Stąd zakup pojazdów zasilanych gazem 
ziemnym. Dzięki nim gotowi jesteśmy też na 
normę Euro 6, która obowiązuje od 2014 roku. 
Samochody napędzane gazem ziemnym mają 
wiele zalet. Niska emisja spalin i cicha praca to 
niektóre z nich. Do plusów należy ekonomiczna 
eksploatacja, wynikająca choćby z prostej różni-
cy w cenie zakupu litra paliwa ciekłego i metra 
sześciennego sprężonego gazu.

oraz paliwo na 10 lat, co ma kosztować 

w sumie około 70 mln zł. Cena dostarcza-

nego gazu została powiązana z ceną oleju 

napędowego. Dzięki temu oszczędności 

w nadchodzących latach są praktycznie za-

gwarantowane. 

Wspieranie inwestowania w LNG jako 

paliwo samochodowe jest pożądane na 

poziomie krajowym choćby po to, aby 

w pełni wykorzystać potencjał terminalu 

gazowego w Świnoujściu, który do końca 

2014 r. ma działać pełną parą. Powinno 

również wynikać z deklarowanej przez 

rząd i samorządy proekologicznej postawy 

i chęci ochrony zdrowia obywateli. 

Zastrzyk LPG

Jak do tej pory używanie metanu 

– sprężonego czy skroplonego – opie-

ra się na inicjatywie podmiotów, które 

widzą w tym przede wszystkim własną 

korzyść. I angażują się mimo obojętno-

ści rządu, zakrawającej na niechęć wobec 

tego taniego i łatwo dostępnego paliwa 

alternatywnego. 

Gama gazowych samochodów Opla obejmuje zarówno samochody na CNG, jak i LPG. 

Schemat instalacji CNG 
w Fiacie Doblò. 

Niskowejściowy Solaris Urbino 15 LE. Jest 
jednym z przedstawicieli szerokiej oferty 
pojazdów z alternatywnymi źródłami napędu, 
jakie ma w zanadrzu polska fabryka. 

Ciekły metan będzie napędzał 35 nowych 
autobusów w stolicy. Ich dostawca, 
Solbus zaoferował również zaopatrzenie 
w paliwo. 

do 
u 

DR. 
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Kompletną ofertę samochodów na CNG 

mają Fiat i Iveco. Otwiera ją osobowa Pan-

da. Z napędem gazowym dostępne jest 

również Punto, a nawet atrakcyjny cros-

sover 500 L. Gdy mowa o samochodach 

dostawczych, Fiat proponuje gazowe: Fio-

rino (także w osobowym wariancie Qubo), 

Doblò i Ducato. Dalej pałeczkę przejmuje 

Iveco, które ma gazowe Daily, Eurocargo 

i Stralisa. Ukoronowaniem oferty są gazo-

we autobusy miejskie. 

Mercedes proponuje Sprintera NGT, 

ciężarówkę Econic z nisko zawieszoną ka-

biną oraz gazowy autobus Citaro. Wisien-

ką na torcie jest sedan E200 NGT. Gazowe 

ciężarówki i autobusy miejskie ma w kata-

logu również Scania. 

Opel poza osobową Zafi rą ma gazowe 

Combo. Volkswagen proponuje szereg 

modeli osobowych, w tym małego Up, 

Golfa i Passata oraz dostawcze: Caddy 

i Transportera. Najbogatsza jest oferta ga-

zowych autobusów miejskich. Pojazdy ta-

kie są w gamie MAN-a, Solarisa, Solbusa, 

Sora oraz Volvo, choć fi rma ta zaintereso-

wana jest głównie produkcją hybryd. 

Węższa oferta pojazdów na LNG wy-

nika z mniej rozwiniętej infrastruktury 

do tankowania. Jednak przystosowanie 

pojazdu do ciekłego metanu nie nastręcza 

trudności. „Termos” przechowujący gaz 

i utrzymujący go w niskiej temperaturze 

(–162°C) zajmuje mało miejsca, czym 

przewyższa potężne zestawy butli z gazem 

sprężonym. Pojazdy z zasilaniem LNG 

przedstawiły: Iveco (Stralis), Mercedes 

(Econic) oraz Solbus. Volvo opracowało 

FM zasilane mieszanką oleju napędowe-

go oraz metanu (słynny już „Diesel na 

gaz”) i wraz z nim lansuje ideę stosowania 

biogazu pozyskiwanego ze źródeł odna-

wialnych. 

Względy ekonomiczne decydują rów-

nież o popularności ciekłej mieszanki 

propanu i butanu, czyli LPG. W tym seg-

mencie dominują właściciele samocho-

dów osobowych z silnikami o zapłonie 

iskrowym, jednak pojawiła się możliwość 

stosowania tego gazu w silnikach wysoko-

prężnych. Tym razem jako pierwsi zainte-

resowali się użytkownicy pojazdów cięża-

rowych. Im również LPG może oszczędzić 

wydatków. 

Idea polega na wzbogaceniu typowej 

mieszanki dostającej się do cylindrów 

o porcję LPG, maksymalnie 20%. Gaz jest 

wtryskiwany do kanału ssącego, przed 

turbosprężarką. Żadna głębsza ingerencja 

w silnik nie jest wymagana. Pojazd speł-

nia tę samą normę emisji spalin, jak przed 

modyfi kacją. Zużycie oleju napędowego 

spada o 20-30%. Użytkownicy relacjonują 

również, że zużycie mieszanki oleju napę-

dowego i gazu w litrach jest nieco niższe 

niż samego oleju. Poziom oszczędności za-

leży oczywiście od stylu jazdy oraz relacji 

cen obu paliw. 

Alternatywą, choć na razie tylko w teo-

rii, są diesle zasilane dodatkowo gazem 

ziemnym w postaci sprężonej lub ciekłej. 

Tu gazu można dodać znacznie więcej, 

nawet 75%. Olej napędowy służy głównie 

do jego zapalenia. Pojazdy takie są goto-

we, jeżdżą, ale ich dostępność jest ogra-

niczona. 

Prywatnie, publicznie, 
firmowo

Gdy przyjrzeć się ofercie producen-

tów samochodów, rynek gazowy wygląda 

nader optymistycznie. Pojazdy na CNG 

są obecne w najważniejszych segmen-

tach: od małych samochodów, poprzez 

auta rodzinne i dostawcze do ciężarówek 

i autobusów. LNG jest mniej popularne 

i pozostaje specjalnością dużych pojazdów 

użytkowych. 

Karol Podborożny, 
Car-Gaz

W tej chwili nasza instalacja LPG jest tak dopracowana, że przynosi wy-
raźny efekt ekonomiczny, a dodatkowo również ekologiczny – nie pogar-
sza parametrów emitowanych przez samochód spalin, ale je poprawia. 
Głównie chodzi o cząstki stałe, co ma pozytywny wpływ na żywotność 
filtra cząstek stałych. 
Obserwujemy coraz większe zainteresowanie naszymi instalacjami. 
W Polsce koszt paliwa sięga nawet 40% wydatków przedsiębiorstwa 
transportowego, jest więc o co zawalczyć. Kupując instalację gazową, 

można zaoszczędzić na paliwie. Taką instalację można zamontować na każdym pojeź-
dzie. Warto jednak podkreślić, że im nowsze auto, tym większy efekt ekonomiczny. Nasza 
instalacja nie pogarsza norm emisji spalin, a nawet w niektórych obszarach je polepsza. 
Po jej zamontowaniu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu dokonywany jest wpis potwier-
dzający zainstalowanie takiego rozwiązania. Samochód z taką instalacją nadal spełnia 
normę emisji spalin, jak przed montażem. Nie można się ubiegać o podwyższenie normy, 
ale zachowuje się taki sam poziom. Jeżeli pojazd spełnia warunki ADR, po montażu in-
stalacji nadal będzie je spełniał. W takim wypadku montujemy specjalną instalację, która 
pozwoli zachować uprawnienia ADR.
Jeżeli założymy, że pojazdy ciężarowe spalają 27-31 l/100 km, to mamy tutaj duże pole do 
popisu – to jest oszczędność rzędu 30 zł/100 km. Jak pomnożymy tę kwotę przez 100 000 km,
uzyskamy rocznie 30 000 zł.
Po zamontowaniu naszej instalacji masa własna pojazdu wzrasta niewiele – ok. 200 kg. 
Tyle waży zbiornik 230 l łącznie z gazem. 

Doblò „
ale pasu
w miejs

Mario Veglia z wydziału sprzedaży flotowej Fiata (z prawej) przekazuje kluczyki 
do Ducato „Natural Power” Rosario Ambrosinowi z TNT. Odpowiednia infrastruktura 
i gospodarka taborem pozwala wykorzystywać gaz również tam, gdzie liczy się czas. 

Gazowa śmieciarka Scania. W mieście metan 
jest łatwo dostępny. Pojazdy nim napędzane są ciche 
i wydzielają mało szkodliwych spalin. 
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Jest w czym wybierać również wtedy, 

gdy decydujemy się na zainstalowanie 

LPG w dieslu. Dostawcy układów zasi-

lania gazowego mówią o rosnącym za-

interesowaniu klientów i systematycznie 

doskonalą swój produkt. Nie ma również 

przeszkód, aby stosować LPG w autobu-

sach, choć próby podejmowane w latach 

90. i na początku XXI wieku opierały 

się na pojazdach z silnikami iskrowymi. 

Białostockie testy miejskich, dwupaliwo-

wych MAN-ów, na LPG i olej napędowy, 

jakie prowadzono w 2011 r. nie wykazały 

spodziewanych oszczędności. Specyfi ka 

ruchu miejskiego, z częstymi przystanka-

mi powodowała, że przez większość czasu 

silniki pracowały na oleju napędowym. 

Rozwiązanie to więc zarzucono. Być może 

LPG znajdzie miejsce w transporcie lokal-

nym czy dalekobieżnym. Miastem, które 

od lat 60. ubiegłego wieku wykorzystuje 

autobusy na LPG jest Wiedeń. Decyduje 

o tym w dużej mierze niska emisja spalin 

gazowców. 

W związku z popularnością LPG w Pol-

sce, wielu importerów proponuje nowe sa-

mochody osobowe z fabryczną instalacją. 

Gaz nadal może się opłacać i wśród po-

mysłów na ekologiczny transport wyróż-

nia się łatwością stosowania. Wciąż jednak 

skazany jest na niszę i każdy potencjalny 

użytkownik musi skalkulować korzyści in-

dywidualnie. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Daimler, Fiat, General Motors, 

Iveco, Scania

Iveco Bus ma doświadczenie w produkcji 
autobusów gazowych. Komora silnika 
12-metrowego Citelisa.

Nawet tak skomplikowana zabudowa 
nie przeszkadza w zastosowaniu 
podwozia zasilanego CNG. 

Doblò „Natural Power” w nietypowej, 
ale pasującej do niego roli transportera rowerów 
w miejskiej sieci wypożyczalni. 

Zamówienie na ten pojazd 
zostało złożone jeszcze zanim 
w Polsce pojawiły się samocho-
dy demonstracyjne. Właściciele 
AB Dzierzbud twierdzą jednak, 
że nie kupowali „kota w worku” 
– byli pewni, że Renault Trucks 
to dobry wybór. AB Dzierzbud 
jest generalnym wykonawcą 
i podwykonawcą na wielu du-
żych budowach w całej Europie. 
Dostarcza też na nie konstrukcje 
stalowe. Firma posiada flotę no-
woczesnych zestawów, w więk-
szości są to ciągniki siodłowe 
z naczepami. 

Odebrane Renault T napędza 
11-litrowy silnik Euro 6 z wtryskiem 
common rail, o mocy 460 KM
współpracujący z zautomatyzo-
waną skrzynią biegów. Dołączy 

do zakupionych 3 miesiące temu 
dwóch Premium. „O naszym 
wyborze zdecydowała nowocze-
sność pojazdu, cena, ale także 
jakość oferty, którą otrzymaliśmy 
w zakresie finansowania i ubez-
pieczenia z VFS oraz kontrakt 
serwisowy Renault Trucks. Poza 
tym to jest jedyny pojazd ciężaro-
wy, w którym możemy dokładnie 
kalkulować i przewidywać koszty 
dzięki systemom Infomax oraz 
Optifleet. Te dwa rozwiązania 
telematyczne bardzo nam w tym 
pomogą. Jeśli pojazdy się spraw-
dzą, to w niedługim czasie pla-
nujemy powiększyć naszą flotę 
o kolejnych 10 ciągników” – przy-
znaje Jacek Grzmil, wiceprezes 
AB Dzierzbud.  ▐

Fot. Renault

Dobry wybór
W połowie stycznia jeden z pierwszych samocho-
dów nowej gamy Renault Trucks – ciągnik 
siodłowy T 460 spełniający normę ekologiczną 
Euro 6 – odebrała gdyńska spółka AB Dzierzbud. 

Prezes AB Dzierzbud, Florian Warchoł (z lewej) odbiera kluczyki do Renault 
serii T z rąk Damiana Kaczmarka z Renault Trucks.
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Użytkownicy cystern są 

skupieni najczęściej na

ich podstawowych, cha-

rakterystycznych własnościach.

Pierwsza na liście priorytetów 

jest niska masa własna po-

jazdu, a zaraz za nią duża po-

jemność zbiornika. Następne 

jest specyfi czne wyposażenie, 

które gwarantuje bezpieczną 

i niezawodną eksploatację. 

Najlepiej gdy wspomniane 

elementy uzupełniają się, two-

rząc funkcjonalną i wydajną 

kompozycję. Właściciele cy-

stern doceniają również dobry 

serwis. Jego znaczenie będzie 

coraz większe, w miarę poja-

wiania się coraz nowocześniej-

szych pojazdów. 

Cena waży

Na pozór w cysternie niewie-

le jest do poprawienia. Właści-

Gaz w obrocie
Rola gazu, jako paliwa alternatywnego wobec ropy naftowej, będzie wzrastać. 
W ślad za tym pójdzie zapotrzebowanie na specjalistyczne środki transportu. 

Cysterna gazowa. Układ jezdny i inne elementy pojazdu 
są umocowane do zbiornika. 

wości fi zyczne poszczególnych 

gazów determinują konstruk-

cję zbiornika. Z kolei przepisy 

ADR o transporcie ładunków 

niebezpiecznych stawiają inne, 

ścisłe wymagania, których 

celem jest zapewnienie odpo-

wiedniej ochrony każdemu, 

Tank-kontener do transportu ciekłego gazu ziemnego LNG, pełniący funkcję ruchomej stacji tankowania. 
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Imię

Nazwisko

Nazwa 
fi rmy

Adres

Kod    Poczta

Telefon

e-mail

kto ma styczność z cysterną 

i znajdzie się w jej pobliżu. 

Cysterny do przewozu gazów 

klasy 2 ADR muszą dodatkowo 

spełniać wymagania określone 

w dyrektywie TPED (dyrekty-

wa o ciśnieniowych urządze-

niach transportowych). 

Większe pole manewru dają 

układy jezdne oraz akcesoria. 

One też w istotny sposób wpły-

wają na zadowolenie użytkow-

nika z pojazdu. Własności na 

drodze oraz wygoda obsługi 

są niemierzalne, ale świadczą 

o jakości. 

Nie przypadkiem różne cy-

sterny mają odmienną cenę. 

Zbiornik może być wykonany 

ze stali o szczególnych wła-

ściwościach, która łączy sto-

sunkowo niską masę i wysoką 

wytrzymałość. To samo doty-

czy osi. Najnowocześniejsze 

spośród nich mają relatywnie 

prostą budowę, co osiąga się 

integrując np. belkę z elementa-

mi prowadzącymi. Dzięki temu 

masa zespołu jest niższa. Ten 

sam efekt przynosi zastosowa-

nie hamulców tarczowych, któ-

re jednocześnie odznaczają się 

wysoką skutecznością i wypo-

sażane są w nowoczesne ukła-

dy elektronicznego sterowania, 

zapewniające pomoc w sytuacji 

awaryjnej, np. w razie poślizgu. 

Ciśnienie i temperatura

Cysterny do przewozu ga-

zów mają kształt cylindryczny. 

W przypadku ciekłego propa-

nu-butanu (LPG) oraz sprężo-

nego metanu (CNG) wystar-

cza zbiornik jednopłaszczowy, 

charakteryzujący się odpor-

nością na wysokie ciśnienie. 

Cysterna do LPG musi wytrzy-

mać do 2,7 MPa, natomiast do 

CNG maksymalnie 10 MPa. 

Z kolei ciekły metan (LNG) 

wymaga zbiornika dwupłasz-

Lekko i niezawodnie

Jaka jest nowoczesna cysterna i kiedy najlepiej spełnia swoje zdanie? Mówi Mariusz Szymański 
z firmy BC-LDS. 

Można powiedzieć, że na przestrzeni 10 lat technologia produkcji cystern LPG nie uległa zmianie. Zmie-
niła się natomiast sama konstrukcja zbiornika, jak i wyposażenia cysterny. 
Klienci oczekują od nas naczep lekkich, dlatego nowsze rozwiązania stosowane przy naszych obecnych 
konstrukcjach pozwoliły na zmniejszenie masy własnej samej cysterny przy jednoczesnym zwiększeniu 
pojemności. Bardzo ważna jest również niezawodność cysterny. Dzięki wykorzystaniu podzespołów re-
nomowanych firm, takich jak w przypadku osi: BPW, SAF, MB, czy też armatury gazowej Aurex, FAS, 
udało nam się uzyskać sprawność całej cysterny na bardzo wysokim poziomie, co przekłada się na 
zadowolenie użytkowników.
Na wybór między autocysterną zabudowaną na podwoziu samochodowym a naczepą cysterną, wpływa 
specyfika świadczonej usługi. Zdecydowana większość klientów decyduje się na naczepy cysterny, gdyż 
autocysterny z reguły używane są do transportu gazu LPG w granicach do 100 km od rozlewni bądź 
tam gdzie utrudniony jest dojazd naczepy cysterny (np. przydomowe małe zbiorniki na gaz LPG służący 
do ogrzewania). 

Ma to wady i zalety. Do wad 

należy wysoko położony śro-

dek ciężkości gotowego po-

jazdu. Zaletą jest optymalny 

stosunek objętości do ilości 

materiału, jaka jest wykorzy-

stywana do budowy zbiornika. 

Cylindryczna forma pozwala 

uzyskać stosunkowo lekki po-

jazd o dużej pojemności. 

Zbiorniki cystern gazo-

wych wykonywane są ze stali. 
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posiadała wymagane certy-

fikaty. Dzięki nim właścicie-

lowi pojazdu łatwiej wyka-

raskać się z kłopotów, jeśli 

dojdzie do awarii i wypadku. 

Należy zaznaczyć, że współ-

czesne cysterny są poddane 

surowym rygorom przepisów 

i bardzo bezpieczne. 

Wybierać z głową

Niektóre wydatki poniesio-

ne na wyposażenie naczepy 

cysterny mogą się opłacić. Po-

wszechnie stosuje się np. felgi 

kół ze stopów lekkich. Pro-

ducenci pojazdów proponują 

również możliwe do zdemon-

towania nogi podporowe. Nie 

trzeba ich wozić na co dzień, 

zatem ubywa niepożądanych 

kilogramów. Również koło 

zapasowe coraz częściej jest 

zupełnie zbędnym balastem. 

Wiodący producenci ogumie-

żej, nieomal pomiędzy osiami. 

W przedniej części, gdzie musi 

on „wznieść się” nad siodło 

ciągnika, konstruktorzy po 

prostu zmniejszają średnicę 

zbiornika. 

W obrocie paliwami, 

w tym gazem, istotną rolę 

do odegrania mają urządze-

nia dystrybucyjno-pomiaro-

we. Wyposażenie takie jest 

kompletowane ściśle według 

oczekiwań nabywcy. Ma bo-

wiem swoją masę. Każdy 

klient musi dobrze rozważyć, 

czego naprawdę potrzebuje, 

a z czego może zrezygnować. 

Szafki z aparaturą montuje 

się po bokach lub z tyłu, na 

zwisie naczepy. W przypadku 

gazów dodatkowym proble-

mem do rozwiązania jest wy-

eliminowanie, a przynajmniej 

ograniczenie jego „ucieczek” 

podczas przeładunku. Istot-

ne, aby tego typu aparatura 

Zestaw z przyczepą do transportu gazu. Jest droższy niż naczepa cysterna, 
ale wielu użytkownikom może przynieść oszczędności podczas eksploatacji. 

czowego, o budowie termosu. 

Zbiornik gazu znajduje się 

wewnątrz nieco większego 

zbiornika. Oba są wykonane 

ze stali, a warstwa pomiędzy 

nimi stanowi izolację. Aby 

ochrona była lepsza, często 

wykorzystuje się próżnię. 

Podczas transportu gazu jest 

możliwość wypompowania 

powietrza z przestrzeni mię-

dzy zbiornikami. 

Dodatkowo na górze mon-

tuje się płaszcz, który osłania 

pojazd przed intensywnym 

nagrzewaniem promieniami 

słonecznymi. 

Zbiorniki do gazu są na 

tyle wytrzymałe, że z łatwo-

ścią można je wykorzystywać 

jako mocowanie dla pozosta-

łych zespołów naczepy, w tym 

osi, nóg podporowych i płyty 

ze sworzniem królewskim. 

Aby obniżyć środek ciężkości, 

zbiornik lokuje się jak najni-

nia stale polepszają poziom 

usług i korzystając z ich oferty, 

można w praktyce ograniczyć 

do minimum kłopoty wyni-

kające z uszkodzenia opony 

na trasie. Często też cysterny 

operują w stosunkowo nie-

wielkim promieniu od bazy, 

co sprawia, że naprawa nagłej 

awarii w drodze nie nastręcza 

trudności. 

Transportując gaz, podob-

nie jak inne paliwa, warto ro-

zejrzeć się za rozbudowanym 

systemem telematycznym, 

który da dyspozytorowi w biu-

rze dostęp do informacji 

o każdym pojeździe w czasie 

rzeczywistym. Wiedza o poło-

żeniu zestawu oraz szybki kon-

takt z kierowcą przyczyniają 

się do zwiększenia bezpie-

czeństwa przewozów. Ponadto 

w dłuższym okresie umożli-

wiają optymalizację tras oraz 

wyeliminowanie niepokojąco 

dużego zużycia paliwa przez 

poszczególne pojazdy czy kie-

rowców. 

Z chłodną kalkulacją kosz-

tów wiąże się nie tylko eksplo-

atacja, ale przede wszystkim 

dobór pojazdu. Oprócz najpo-

pularniejszych na rynku na-

czep cystern są oferowane rów-

nież zabudowy na podwoziach 

ciężarówek i przyczep. Opcja 

ciężarówka plus przyczepa jest 

droższa, ale czasem bardziej 

praktyczna i ekonomicznie uza-

sadniona. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, BC-LDS

Układ napełniania i opróżniana cysterny z precyzyjnymi 
urządzeniami pomiarowymi. Zwiększa masę pojazdu, ale dla wielu 
przewoźników jest niezbędny. 

Widoczny u góry płaszcz 
stanowi dodatkową 
ochronę przed słońcem. 
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Test naczepy chłodzonej czynnikiem 

naturalnym jest częścią działań, jakie 

sieć podejmuje, aby ograniczyć emisję 

gazów cieplarnianych. Do 2030 roku Sains-

bury zamierza we wszystkich swoich skle-

pach zamontować urządzenia chłodnicze 

wykorzystujące czynniki naturalne.

Sainsbury jest pierwszą siecią detalicz-

ną w Wielkiej Brytanii, która z własnej 

inicjatywy rezygnuje ze stosowania szko-

dliwych czynników chłodniczych (HFC). 

W 2011 r. dostosowała swoje magazy-

ny chłodnicze do wykorzystywania CO2, 

a do 2014 zmodyfi kuje systemy chłodnicze 

drogowym. Wykorzystuje przy tym zmody-

fi kowaną wersję agregatu Carrier Natura-

LINE, który był pierwotnie opracowany dla 

potrzeb kontenerów morskich i przeszedł 

rygorystyczne próby na morzu w 2012 r. 

Brytyjska sieć sklepów ostatnio rozsze-

rzyła swoją fl otę pojazdów dwupaliwowych, 

zasilanych olejem napędowym i bio-meta-

nem pozyskiwanym z odpadów organicz-

nych. Obecnie liczy ona 51 pojazdów. Emi-

tują one o 25% mniej CO2, co równa się 

2090 tonom. Jest to jedna z największych 

pro-ekologicznych fl ot pojazdów w Wiel-

kiej Brytanii. Rocznie każda z ciężarówek 

emituje do atmosfery mniej o około 41 t 

dwutlenku węgla. 

Zgodnie z planem zrównoważonego 

rozwoju 20×20, który zakłada osiągnięcie 

Ekologiczne delikatesy
Sainsbury, brytyjska sieć 
sklepów, przeprowadza 
testy ekologicznej naczepy 
chłodzonej dwutlenkiem 
węgla. Stosowanie nowej 
technologii może ograniczyć 
emisję CO2 o 70 tys. ton. 
To tak, jakby z dróg zniknęło 
34 tys. samochodów. 

Nick Davies, 
kierownik transportu Sainsbury 

„Nowa technologia wykorzystująca dwu-
tlenek węgla znacznie redukuje nasz 
wpływ na zmiany klimatyczne. Mamy na-
dzieję, że odegra ważną rolę w ograni-
czeniu emisji dwutlenku węgla. Ściśle ją 
monitorujemy i jeśli wykaże swoje zalety 
w ramach naszego programu moderniza-
cji, pozwoli ograniczyć emisję CO2 o 70 
tys. ton, w porównaniu z obecnie używaną 
przez nas flotą naczep.”

David Appel, prezes Carrier Transicold 

„NaturaLINE został po raz pierwszy na świecie zamontowany na naczepie. Ścisła współpra-
ca z Sainsbury, jednym z naszych największych odbiorców w Europie, stwarza firmie Carrier 
wspaniałą możliwość wzmocnienia wiodącej pozycji w stosowaniu technologii przyjaznych 
środowisku oraz sprawdzenia nowoczesnych rozwiązań na drodze. Urządzenia wykorzystu-
jące CO2, jako czynnik roboczy, nie naruszają warstwy ozonowej i nie powodują ocieplenia 
klimatu, co jest bardzo dobrą wiadomością dla tych, którym ekologia leży na sercu”. 

Naturalny czynnik chłodniczy CO2, znany również jako 
R-744, nie niszczy warstwy ozonowej. Jego potencjał 
tworzenia efektu cieplarnianego (Global Warming 
Potential – GWP) równy 1, jest znacznie niższy niż 
konwencjonalnych czynników R-134A oraz R-404A, 
dla których wynosi odpowiednio 1300 i 3260. GWP 
dwutlenku węgla jest niższe nawet niż innych czynni-
ków chłodniczych pochodzenia naturalnego, takich 
jak propan czy amoniak. Wyciek CO2 nie wywołuje 
negatywnych skutków dla środowiska naturalnego. 

Podczas testów Sainsbury wykorzystuje jedyną na świecie, zmodyfikowaną wersję 
agregatu NaturaLINE. Jest on zamontowany na miejskiej naczepie dystrybucyjnej 
Gray & Adams, o długości 10,8 m wykorzystywanej na trasie między magazynem 

w Elstree a sklepami położonymi w regionie Greater London.

20 zorientowanych środowiskowo i so-

cjalnie celów, do 2020 r. Sainsbury chce 

zmniejszyć emisję CO2 w transporcie z ma-

gazynów do sklepów o 35%, a do 2030 r.

ograniczyć ją o 50%, w porównaniu ze 

stanem z 2005 r. i to pomimo zwiększenia 

skali działalności sieci. ▐

Fot. Carrier

w 250 sklepach. Obecnie już 160 spośród nich 

używa czynnika naturalnego. W urządzenia 

chłodnicze wykorzystujące dwutlenek wę-

gla wyposażane są wszystkie nowe placów-

ki. Sklep Sainsbury Haslucks Green Local 

w Solihull przeprowadza próby pionierskiego, 

niewielkiego systemu chłodniczego z CO2. 

Dzięki temu są to najbardziej ekologiczne de-

likatesy w Wielkiej Brytanii! 

Sainsbury współpracuje z Carrier Transi-

cold w ramach dwuletnich testów ekologicz-

nej technologii chłodniczej w transporcie 
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N iektórzy producenci opon zachęca-

ją do korzystania z czterech etapów 

życia opony (nowa opona, pogłębia-

nie, bieżnikowanie i ponowne pogłębia-

nie). W ten sposób można wydłużyć okres 

eksploatacji jednej opony nawet o 150%, 

dopłacając około 60% wartości nowej opo-

ny. Wykorzystując maksymalnie potencjał 

ogumienia oszczędzamy również środowi-

sko. Do wytworzenia opony bieżnikowa-

nej na gorąco potrzeba o 1/3 mniej ropy, 

a emisja gazów cieplarnianych podczas 

tego procesu jest o 34% niższa w porów-

naniu do produkcji nowych opon. Ponie-

waż osnowa jest powtórnie wykorzystana, 

oszczędza się również surowce oraz ogra-

nicza ilość odpadów w postaci zużytych 

karkasów. Jak zapewniają producenci, pa-

rametry opon bieżnikowanych są zbliżone 

do fabrycznie nowych, dzięki niskim opo-

rom toczenia i długim przebiegom, kosz-

ty eksploatacji przeliczone na kilometr są 

utrzymywane na podobnym poziomie.

Zdjąć w porę

Żeby jednak móc skorzystać z takiego 

wydłużenia przebiegu opon, trzeba dobrze 

Opony Opony 
wielokrotnego użytku
Bieżnik to zaledwie 15% opony, gdy się zużyje, 
pozostaje 85%, które można ponownie wykorzystać, 
pod warunkiem, że nie zapomnimy o odpowiednim 
traktowaniu opony podczas eksploatacji.

Jarosław Krzempek, 
dyrektor działu sprzedaży opon 
ciężarowych Pirelli

„ Bieżnikowaniu poddaje się opony, 
 które w najbardziej zużytym miejscu 
 wciąż posiadają widoczny bieżnik”

Proces bieżnikowania na gorąco

Gdy zużyta opona trafi do zakładu 
bieżnikowania, najpierw jest sprawdza-
na przez wykwalifikowanego pracow-
nika. Jeżeli nie ma widocznych wad, 
jest kierowana dalej.

Szerograf 
umożliwia wykry-
cie mikropęknięć 
niewidocznych 
gołym okiem.

Op
pr
kt
po
gu

nimi zarządzać, by nie ulegały uszkodze-

niu wskutek niewłaściwej eksploatacji, 

w tym nieprawidłowego ciśnienia. Pogłę-

bianie powinno być zrobione we właści-

– na przykład w zastosowaniach miesza-

nych (place budowy, itp.). Przy tej głębo-

kości bieżnika profi l opony nie jest już 

optymalny, ale wciąż możliwe jest prze-

prowadzenie jej pogłębiania na głębokość 

kolejnych 3 mm, co przedłuża żywotność 

opony o 20 do 50 tys. km (w zależności od 

rodzaju zastosowania). Po zużyciu pogłę-

bionego bieżnika do  około 2 mm, oponę 

można dalej bieżnikować. „Bieżnikowaniu 

poddaje się opony, które w najbardziej zu-

żytym miejscu wciąż posiadają widoczny 

bieżnik. Regeneracji nie podlegają opo-

ny z usuniętym oznaczeniem 'Made in...', 

nieczytelnymi napisami dotyczącymi roz-

miaru, nośności, wskaźnika prędkości. Nie 

wolno bieżnikować opon trwale zabrudzo-

nych chemikaliami. Dyskwalifi kowane są 

opony z nierównościami powierzchni oraz 

z indeksem prędkości niższym niż 'J', a tak-

że z literą 'D' umieszczoną wewnątrz, która 

oznacza, że opony nie można bieżnikować” 

– podkreśla Jarosław Krzempek, dyrektor 

działu sprzedaży opon ciężarowych Pirelli. 

Bieżnikowanie kosztuje około 40-50% 

mniej niż nowa opona, a bieżnik w takiej 

oponie można pogłębiać, aby wydłużyć jej 

żywotność i zmniejszyć koszt eksploatacji. 

Czasami bieżnikuje się oponę po raz drugi, 

ale to bardzo rzadkie przypadki.

Na zimno czy na gorąco?

Na rynku oferowane są opony bieżniko-

wane na zimno i na gorąco. Zanim opona 

trafi  do bieżnikowania, musi przejść kon-

trolę jakości. Pierwszym etapem jest jej 

dokładne obejrzenie pod kątem wyraź-

nych śladów uszkodzenia, które dyskwa-

lifi kowałoby ją z regeneracji. W maszynie 

ciśnieniowej karkas sprawdzany jest pod 

ciśnieniem około 8 barów, co pozwala na 

identyfi kację mikropęknięć i wybrzuszeń. 

Później opona jest dokładnie prześwietla-

na przez urządzenie zwane szerografem 

(technologia wykorzystująca interferencję 

światła laserowego), aby sprawdzić, czy 

nie posiada uszkodzeń niewidocznych 

wym czasie, kiedy opona zostanie zużyta 

do dopuszczalnej głębokości. Bieżniko-

waną oponę można ponownie pogłębiać, 

a jak zapewnia Goodyear przy odpowied-

nim użytkowaniu i konserwacji możliwe 

jest nawet kolejne bieżnikowanie. 

Opony mogą być pogłębiane i bieżniko-

wane, o ile nie zostały uszkodzone oraz nie 

są nadmiernie zużyte. Przykładowo Good-

year zaleca przeprowadzenie profesjonal-

nego pogłębiania, gdy bieżnik ma jeszcze 

3-4 mm głębokości w przypadku opon 

używanych na autostradach i 5-6 mm tam, 

gdzie zachodzi większe ryzyko przebicia 
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gołym okiem. Gdy pozytywnie przejdzie 

kontrolę, jest kwalifi kowana do bieżni-

kowania. Bieżnikowanie na gorąco jest 

przeprowadzane przez producentów opon 

w ich zakładach przy wykorzystaniu iden-

tycznej technologii wulkanizowania jak 

w przypadku nowej opony. Warstwy opony 

są szorstkowane do korpusu, na który na-

kłada się warstwę surowej gumy od stopki 

do stopki. Jeżeli podczas kontroli osnowy 

zostaną wykryte jakieś drobne uszkodzenia 

opasania, wówczas są naprawiane. Uszko-

dzona część jest zastępowana nową, poczym 

na połatane opasanie nakładana jest warstwa 

gumy. Następnie opona jest wulkanizo-

wana w formie w temperaturze ok. 150°C. 

Forma zawiera matryce wytłaczające wzór 

bieżnika i ściany boczne. Zregenerowana 

opona ma parametry techniczne i wygląd 

nowej. Po całym procesie opona znowu 

przechodzi przez dział kontroli. Jest oglą-

nie dysponują odpowiednim sprzętem 

(szerografem), który eliminuje z produkcji 

karkasy złej jakości, zapewniając tym sa-

mym wysoką jakość swoim usługom. Bież-

nik opony jest szorstkowany aż do karka-

su, na który nakłada się cienką warstwę 

kleju (gumy) i pas bieżnika lub tzw. ring, 

czyli bieżnik w kształcie koła, który elimi-

nuje newralgiczne miejsce łączenia dwu 

końców pasa bieżnika. Opona jest wulka-

nizowana w komorze ciśnieniowej (auto-

klawie) w ok. 100°C w celu zapewnienia 

jak najlepszego związania bieżnika z kar-

kasem. Tę metodę stosują zarówno produ-

cenci ogumienia w swoich zakładach, jak 

i lokalne, niezależne bieżnikownie. Bieżni-

kowanie na gorąco we własnych zakładach 

oferuje obecnie Continental, Goodyear 

i Michelin. Bridgestone produkuje swoje 

opony bieżnikowane metodą na zimno 

w zakładach Bandag, Pirelli korzysta 

z usług lokalnych partnerów. 

Usługa lub produkt

Zarówno producenci opon, jak i nieza-

leżne bieżnikownie mają w swojej ofercie 

usługę bieżnikowania, która jest wyko-

nywana na karkasie klienta, oraz produkt 

– oponę bieżnikowaną. Wszyscy też chęt-

nie odkupią zużytą oponę, jeżeli była pra-

widłowo eksploatowana i można ją po-

nownie bieżnikować. Cena takiej opony 

na rynku waha się od 150 do 300 zł.

dana przez wykwalifi kowanego pracownika 

i prześwietlana przez szerograf.

Opony bieżnikowane na gorąco w za-

kładach producentów ogumienia powstają 

pod czujnym okiem tych samych inży-

nierów, którzy projektują nowe opony. 

W efekcie opony bieżnikowane spełniają 

takie same restrykcyjne normy jak nowe, 

dorównując im również przebiegiem. 

Tańszym i mniej wymagającym roz-

wiązaniem jest bieżnikowanie na zim-

no. Polega ono na przyklejeniu wstępnie 

zwulkanizowanego pasa bieżnika do przy-

gotowanego karkasu. Proces weryfi kacji 

i naprawy osnowy wygląda podobnie jak 

w metodzie na gorąco. Dobre bieżnikow-

Rynek bieżnikowania opon jest bardzo 

różnorodny. Można bieżnikować własne 

karkasy, można korzystać z cudzych. Ist-

nieją też różne klasy: karkasy tej samej 

marki co bieżniki, karkasy różnych marek, 

karkasy premium i średniej jakości. Bież-

niki dobierane są w zależności od potrzeb 

i preferencji klienta. Wybór zależy od za-

sobności portfela i przede wszystkim ro-

dzaju wykonywanego transportu. 

W Polsce opony bieżnikowane stanowią 

ok. 25% sprzedaży opon nowych. W Euro-

pie współczynnik ten kształtuje się jak 1:2. 

Blisko 40% polskiego rynku regeneracji 

bieżnika to metoda na gorąco. Jednak gdy 

chce się skorzystać z takiego rozwiązania 

na własnym karkasie, należy wkalkulo-

wać czas oczekiwania. Trzeba pamiętać, 

że opony zużyte po weryfi kacji muszą 

przebyć drogę do zakładu i z powrotem. 

W przypadku fi rmy Michelin trawa to 

od 3 do 6 tygodni. Jeżeli zależy nam na 

czasie, możemy skorzystać z opcji odda-

nia własnego karkasu i otrzymania opo-

ny bieżnikowanej na innym karkasie lub 

skorzystania z bieżnikowania na zimno. 

W przypadku fi rmy ATB Truck obsługują-

cej Pirelli usługa jest wykonywana w ciągu 

7 dni. Wykorzystując własny karkas, za-

rządzający fl otą zachowuje pełną kontrolę 

nad jakością osnowy. Zna historię swojej 

opony, jej przebieg, ewentualne uszkodze-

nia itp. Jednak może to mieć znaczenie 

Proces wulkanizowania przebiega w taki sam sposób 
jak przy produkcji nowej opony. Odbywa się w formie 
w temperaturze ok. 150OC. Forma zawiera matryce wytła-
czające wzór bieżnika i ściany boczne. Zregenerowana 
opona ma parametry techniczne i wygląd nowej.

raf 
wia wykry-
ropęknięć 
cznych 

okiem.

Opona zakwalifikowana do bieżnikowania 
przechodzi przez proces szorstkowania, 
który usuwa pozostałości 
po poprzednim bieżniku oraz starą 
gumę z bocznych ścian.

Po zszorstkowaniu 
bieżnika i boków opony 
nakładana jest nowa 
warstwa gumy. 
Od stopki do stopki.

Opona 
bieżniko-
wana ponow-
nie jest 
sprawdzana.

Udział opon bieżnikowanych 
w rynku opon ciężarowych 

w tys. szt. w latach 2009-2013

Struktura opon 
bieżnikowanych 

w tys. szt. w latach 2009-2013

Źródło: Goodyear
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Piotr Myszkowski, 
prezes ATK-Retreads

„ 
Stosując odpowiednie procedury 

 kwalifikacji opon do bieżnikowania, 
 eliminowane są karkasy zbyt stare oraz
 posiadające takie wady, które uniemo-
 żliwią ich właściwą eksploatację”
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rem defi cytowym, co nie wymuszało na 

producentach odpowiedniej jakości. Do-

datkowo, system promowany przez ówcze-

sne władze zakładał, że bieżnikownie opon 

powinny być w każdym większym SKR 

czy PGR. Organizacje te wyposażane były 

w maszyny i urządzenia do bieżnikowa-

nia i je wykonywały. Z jakim skutkiem, 

w dużej mierze zależało od zaangażowania 

i talentu ludzi, ale w ogromnej większości 

była to produkcja słaba jakościowo. Wie-

lu użytkowników pamiętając stare czasy 

i mając na wyciągnięcie ręki całą gamę no-

wych opon, nie chce nawet słyszeć o bież-

nikowaniu” – zauważa Piotr Myszkowski.

Kolejnym powodem złej sławy opon 

bieżnikowanych jest słaba jakość usługi, 

z jaką w dalszym ciągu można się spotkać. 

Walcząc o przetrwanie na coraz trudniej-

szym rynku, niektóre fi rmy zaniżają po-

ziom, wykorzystując do produkcji opon 

bieżnikowanych karkasy złej jakości, które 

powinny trafi ć do utylizacji. „Gros bieżni-

kowni bieżnikuje karkas niskiej jakości, co 

później odbija się na opinii na temat opon 

bieżnikowanych. Jeżeli weryfi kacja karka-

sów byłaby restrykcyjnie przestrzegana, 

a karkas złej jakości byłby bezwzględnie 

przekazywany do zakładów utylizacji opon, 

my jako bieżnikownie mielibyśmy mniej 

problemów, a jakość tej oferty na rynku by-

łaby lepsza” – zauważa Roman Kłak.

Nie byłoby takiej sytuacji, gdyby na ryn-

ku była duża dostępność karkasów dobrej 

jakości. Niestety jest to towar defi cytowy. 

Przewoźnicy oszczędzając, kupują opony 

tanie, gorszej klasy, mniej odporne na wciąż 

jeszcze dziurawe i wąskie nasze drogi lub jeż-

dżą na oponach aż do momentu całkowitego 

starcia bieżnika, uniemożliwiając ich regene-

rację. Niektórzy chcąc tanim kosztem prze-

dłużyć przebieg używanych opon, samo-

dzielnie je pogłębiają, niekiedy robiąc to na 

tyle nieudolnie, że odsłaniają stalowy kord. 

W wyniku takiego działania kolejne osnowy 

zamiast na drogi trafi ają do utylizacji.

Warto jednak pamiętać, że na naszym 

rynku działa wiele fi rm, które sumiennie 

wykonują swoją pracę, zdając sobie sprawę 

z tego, że wysokiej jakości produkt jest je-

dyną gwarancją utrzymania się na rynku. 

Niezależne zakłady bieżnikowania często 

świadczą usługi na najwyższym poziomie. 

Mają nowoczesne maszyny i urządzenia 

oraz wykwalifi kowaną, doświadczoną 

kadrę. Opony przed bieżnikowaniem są 

gruntownie badane, a na produkt lub usłu-

gę udzielana jest gwarancja, roczna, a cza-

sami 2-letnia. Firmy te posiadają wyma-

gane certyfi katy i oferują swoim klientom 

bezpieczne produkty. Po czym więc po-

znać fi rmę godną zaufania? „Są to przede 

wszystkim fi rmy posiadające homologację 

na wykonywanie bieżnikowania opon. 

Homologacja zapewnia, że proces produk-

cyjny prowadzony jest zgodnie ze sztuką, 

w oparciu o właściwe stosowanie procedur 

i technologii. Warto sprawdzić, czy fi rmy 

te eksportują opony bieżnikowane do wy-

magających rynków Europy Zachodniej, 

jakim dysponują sprzętem do badania ja-

głównie psychologiczne. „Korzystając z 

opon bieżnikowanych w 90% lepiej odda-

wać własne opony do regeneracji niż ku-

pować gotowe. Wtedy dokładnie wiemy, 

jak opony były eksploatowane i w jakich 

warunkach pracowały, więc mamy więk-

szą pewność, co do tego produktu. Jednak 

decydując się na zakup opon bieżnikowa-

nych, nie ma powodów do obaw. Bieżni-

kownie muszą stosować odpowiednie kry-

Krzysztof Kozerski, 
menedżer ds. opon bieżnikowanych 
Grupy Goodyear Polska

„
 

Dzięki przedłużaniu żywotności 
 ogumienia zgodnie z zasadą czterech 
 etapów życia opony w skali roku 
 można zaoszczędzić znaczne sumy”

kości karkasów przeznaczanych do bież-

nikowania. Dzisiaj powinny być to przede 

wszystkim szerografy umożliwiające wy-

krycie niewidocznych dla oka i niemoż-

liwych do zlokalizowania tradycyjnymi 

metodami separacji wewnątrz karkasu” 

– zaznacza Piotr Myszkowski.

Na o
jest c
spec
bieżn

W razie potrzeby ręcznie robione są naprawy, 
które nie wpływają na pogorszenie jakości opony. 
W przypadku wykrycia poważnych wad, jeszcze 
w tym momencie opona może zostać odrzucona.

Podczas 
szorstkowania 
usuwany jest stary 
bieżnik.

Podobnie jak w przypadku bieżnikowania na gorąco, 
zużyte karkasy po inspekcji przeprowadzonej 
przez pracownika bieżnikowni trafiają do szerografu, 
gdzie są dokładnie prześwietlane.

Proces bieżnikowania na zimno

Roman Kłak, 
właściciel Przedsiębiorstwa 
Przemysłowo-Handlowego TOR Sp. z o.o.

„
 

Rynek bieżnikowni się zwija. 
 Nie mamy czego bieżnikować”

teria do oceny karkasu i gotowego wyrobu, 

co jest regulowane przepisami” – zapewnia 

Roman Kłak, właściciel Przedsiębiorstwa 

Przemysłowo-Handlowego TOR Sp. z o.o.

„Jeżeli wewnętrzna kontrola jakości 

w bieżnikowni, stosując niezbędne do tego 

urządzenia, m.in. szerograf, zakwalifi kuje 

oponę do bieżnikowania, historia karkasu 

nie jest istotna. Nie bez znaczenia są tutaj 

gwarancje jakościowe udzielane przez pro-

ducentów opon bieżnikowanych. Stosując 

odpowiednie procedury kwalifi kacji opon 

do bieżnikowania, eliminowane są karkasy 

zbyt stare oraz posiadające takie wady, któ-

re uniemożliwią ich właściwą eksploata-

cję” – podkreśla Piotr Myszkowski, prezes 

ATK-Retreads.

Do 2 lat gwarancji

Korzystając z opon bieżnikowanych 

oszczędzamy surowce i energię. Mniej za-

nieczyszczeń trafi a do atmosfery, a w kie-

szeni przewoźnika zostaje więcej pieniędzy. 

Dla fi rm prowadzących działalność trans-

portową to czysty zysk, dlaczego więc wciąż 

z rezerwą podchodzą do tego rozwiązania? 

„Pokutuje zła opinia z okresu przed 

transformacją, kiedy opony bieżnikowane 

były, jak wszystko w tych czasach, towa-

www.truck-van.pl
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Wysoką jakość bieżnikowanych opon 

potwierdza odnawiana co roku homologa-

cja zgodna z wymogami Unii Europejskiej, 

którą fi rmy uzyskują na podstawie badań 

wykonanych przez uprawniony do tego In-

stytut Oponiarski.

Karkas na wagę złota

Kryzys gospodarczy lat 2009-2011, 

kurczące się marże i duża konkuren-

cja na rynku wpływają na coraz większe 

zainteresowanie fi rm transportowych 

oszczędnościami, które mogą uzyskać, ko-

rzystając z bieżnikowania opon. „Rośnie 

zainteresowanie bieżnikowaniem części 

fi rm transportowych, głównie z uwagi na 

konieczność ograniczania kosztów. Mimo 

że opony w budżetach polskich fi rm trans-

portowych stanowią od 2 do 4% (w zależ-

ności o charakteru prowadzenia działalno-

ści) to są one przedmiotem ciągłej analizy 

i chęci ograniczenia kosztów” – zaznacza 

Arkadiusz Przydatek, szef działu marke-

tingu B2B Michelin Polska.

„Priorytetem dla fl ot jest dziś obniżanie 

kosztów operacyjnych. Dzięki przedłuża-

niu żywotności ogumienia zgodnie z za-

sadą czterech etapów życia opony w skali 

roku można zaoszczędzić znaczne sumy. 

Dzięki temu, że bieżnikowanie wykony-

wane jest na karkasie klienta, przewoźnik 

płaci jedynie za bieżnik – stąd wynikają 

oszczędności” – dodaje Krzysztof Kozer-

ski, menedżer ds. opon bieżnikowanych 

Grupy Goodyear Polska.

Jednak, żeby rynek opon bieżnikowa-

nych mógł się rozwijać, potrzebne są kar-

kasy dobrej jakości, które będzie można 

bieżnikować, a z tym właśnie jest u nas naj-

większy problem. „Rynek bieżnikowni się 

zwija. Nie mamy czego bieżnikować. Jeżeli 

mamy kiepskiej jakości karkas, a karkas 

na rynku wtórnym osiąga astronomicz-

ne ceny, naturalnie jesteśmy wyrzucani 

z rynku” – mówi Roman Kłak.

„Cały czas nasz rynek musi być edu-

kowany na temat wartości i możliwości 

wykorzystywania karkasu przez fi rmy 

transportowe, które często bieżnikowanie 

tratują jako tańszą alternatywę dla nowej 

opony, poszukując gotowego produktu. 

Do tej pory głównym źródłem pozyskiwa-

nia karkasów do bieżnikowania były rynki 

Europy Zachodniej – ale obecnie z uwagi 

na dużą presję na obniżenie kosztów zain-

teresowanie bieżnikowaniem rośnie, a co 

za tym idzie brakuje dobrej jakości karka-

sów na rynku. Potwierdza to chociażby ich 

rosnąca cena” – zauważa Arkadiusz Przy-

datek i dodaje: „Polska z uwagi na duże 

inwestycje w ostatnich latach w poprawę 

mium, następnie odpowiednie jej eksplo-

atowanie i serwisowanie, żeby w odpo-

wiednim momencie móc przedłużyć jej 

życie. Wymaga to inwestycji, która później 

zwróci się z nawiązką, jednak niezbęd-

na jest cierpliwość. Nie każdy jest na to 

gotowy. „Rynek opon bieżnikowanych 

w Polsce w ostatnich latach ustabilizował 

się, niestety na niskim, w porównaniu do 

innych państw, poziomie. Przyczyn ta-

kiego stanu rzeczy jest kilka. Obiegowa 

i niesprawiedliwa opinia o jakości opon 

bieżnikowanych jest jedną z nich. Kolej-

na to używanie opon nowych tak dłu-

go, że po ich demontażu nie nadają się 

już do bieżnikowania. Wynika to często 

z braku środków fi nansowych na częstszą 

wymianę opon, szczególnie wśród prze-

woźników dysponujących niewielką liczbą 

pojazdów. Właściwa eksploatacja polega 

również na tym, aby oponę zdemontować 

na tyle wcześnie, żeby nadawała się do 

bieżnikowania. To wydłuża jej żywotność, 

a w konsekwencji obniża koszty eksplo-

atacji. Rachunek ekonomiczny jest prosty, 

ale jak brakuje pieniędzy, przewoźnicy 

często nie biorą takiej oczywistości pod 

uwagę. Pokutuje też brak odpowiedniej 

zintegrowanej polityki producentów opon 

bieżnikowanych, która zachęcałaby i prze-

konywałaby do używania opon bieżniko-

wanych” – zauważa Piotr Myszkowski.

Producenci zachodnich marek opon 

podkreślają, że produkowane przez nich 

opony mają konstrukcję przewidzianą 

do powtórnego wykorzystania. Symula-

cje zawierające cenę zakupu opony marki 

premium z założeniem, że zostanie ona 

pogłębiona, bieżnikowana i ponownie po-

głębiona dowodzą całkowity brak opłacal-

ności zakupu opony taniej, tzw. budżetowej. 

Biorąc pod uwagę postęp technologiczny, 

jaki obserwujemy na przestrzeni kilku lat 

i zapewnienia producentów o wysokiej ja-

kości produktów bieżnikowanych, które, 

jak podkreślają „są jak nowe”, można przy-

puszczać, że mentalny opór przed takim 

produktami nie będzie trwał długo. „Dzi-

siejszy proces bieżnikowania zapewnia opo-

nom niższą wagę, lepsze wyważenie, niższy 

opór toczenia, a przy tym mniejszą emisję 

hałasu oraz ograniczenie zużycia paliwa. 

Wszystkie te usprawnienia nie są wprowa-

dzane kosztem parametrów trakcyjnych czy 

zapewnienia bezpieczeństwa. Opony bież-

nikowane Bandag i Bridgestone podlegają 

takim samym wymaganiom jakościowym, 

m.in. normie Europejskiej Komisji Gospo-

darczej ECE109, jak nowe opony” – pod-

kreśla Marek Drewniak, dyrektor sprzedaży 

opon komercyjnych Bridgestone. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Continental, Eurogum

jakości infrastruktury jest rynkiem, gdzie 

na pewno można pozyskiwać dużo wię-

cej karkasów niż dotychczas. Wiąże się to 

z faktem dużo lepszych warunków, w ja-

kich na dzisiejszych polskich drogach pra-

cują karkasy, przez co mogą w większym 

stopniu być wykorzystywane ponownie. 

Jednak dalej mamy serwisy i fi rmy trans-

portowe zainteresowane tylko nowymi 

oponami. Brak dobrej obsługi i dbałości 

o karkas podczas okresu jego eksploatacji 

odbija się później w procesie jego weryfi -

kacji do bieżnikowania”.

Podstawą korzystania z kolejnych żyć 

opony jest na wstępie zakup opony pre-

Opony zostają umieszczone w specjalistycznym 
autoklawie do wulkanizacji, gdzie bieżnik trwale 
łączy się z oponą pod wpływem odpowiedniej 
temperatury i ciśnienia. 

Na karkas pokryty 
świeżą gumą 
(klejem) nakładany 
jest bieżnik.

Na oponę nakładana 
jest cienka warstwa 
specjalnej gumy wiążącej 
bieżnik z oponą.

Arkadiusz Przydatek, 
szef działu marketingu B2B 
Michelin Polska

„
 

Z uwagi na dużą presję na obniżenie 
 kosztów zainteresowanie bieżnikowa-
 niem rośnie, a co za tym idzie brakuje 
 dobrej jakości karkasów na rynku”

www.truck-van.pl PRODUKTPRODUKTOgumienieOgumienie
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Pod koniec minionego roku Continen-

tal otworzył w Hanowerze nowy zakład 

bieżnikowania opon. Jakie znaczenie 

dla polskiego rynku ma ta inwestycja?

W Polsce prowadzimy sprzedaż wszel-

kich typów ogumienia bieżnikowanego, 

choć udział opon bieżnikowanych na gorą-

co jest dużo wyższy niż produktów sygno-

wanych logiem ContiTread. Otwarcie nowej 

fabryki w Hanowerze to przede wszystkim 

skupienie produkcji w jednym miejscu. Ma 

to się przełożyć na skrócenie czasów prze-

pływu karkasów i bieżnikowanych opon 

między fi rmą Continental a użytkownikiem 

ogumienia. Jakość opon bieżnikowanych 

w naszej fabryce pod nadzorem naszych 

technologów jest bardzo wysoka. Ponad-

to dzięki nowo otwartej fabryce jesteśmy 

w stanie bardzo szybko wprowadzać us-

prawnienia i zmiany zgodne z oczekiwania-

mi użytkowników. Skraca się proces decy-

zyjny liczony w dniach, a nie miesiącach. 

Żeby jednak produkować opony 

bieżnikowane, potrzebne są karkasy. 

W jaki sposób będziecie je pozyskiwać?

wreszcie fl oty, które używają ogumienia 

w standardzie słynnych czterech żyć. Kar-

kasy pozyskujemy od tych wszystkich fi rm.

 

Czemu niektóre fi rmy wybierają 

pierwszą drogę? Dlaczego nie korzy-

stają z bieżnikowania?

Powody są różne w zależności od cha-

rakteru prowadzonej działalności trans-

portowej. Mogą to być np. ograniczenia 

wynikające z przepisów krajowych, ogra-

niczenia narzucone w kontraktach lub 

umowach z fi rmami ubezpieczeniowymi 

np. w przypadku przewozów materiałów 

niebezpiecznych. Są to również kwestie 

wizerunkowe fi rm, szczególnie istotne 

w przypadku przewozu ludzi.

Kolejnym sposobem eksploatacji ogu-

mienia jest używanie opon nowych, a po 

zużyciu bieżnika z pominięciem pogłębia-

nia ponowne ich bieżnikowanie i użytko-

wanie na osi napędowej albo naczepowej. 

Niektóre fi rmy używają nowych opon tylko 

w transporcie międzynarodowym, ale póź-

niej karkasy są oddawane do bieżnikowania 

i wykorzystywane w transporcie krajowym. 

Naszym zdaniem pogłębianie opon nie jest 

zawsze wskazane, zbyt głębokie nacięcie 

opony może ją zdyskwalifi kować z dalsze-

go bieżnikowania. Dlatego przy współpracy 

z klientami bacznie obserwujemy zużycie 

opon i pilnujemy, aby opony zostały zdjęte 

z pojazdu w najlepszym dla bieżnikowania 

momencie. Takie rozwiązanie jest korzyst-

ne zarówno dla klienta, jak i dla nas, ponie-

waż jesteśmy w stanie dostarczyć produkt 

najwyższej jakości.

Czy macie jakieś rozwiązania systemo-

we, które ułatwiają skup waszych kar-

kasów z rynku?

Tak. Z niektórymi klientami podpisu-

jemy umowy, na podstawie których klient 

de facto płaci tylko za eksploatację bieżni-

ka. Standardem na rynku jest informowa-

nie klientów, że karkas ma swoją wartość. 

My chcemy nasze karkasy z powrotem 

i doceniamy dobrej jakości produkt. 

Oczywiście pod warunkiem, że będą 

w odpowiednim stanie. Ponadto cały czas 

uświadamiamy naszych klientów, że pra-

widłowa eksploatacja opon bardzo im się 

opłaci. 

my widzimy pieniądze

Jedni widzą w zużytych 
oponach śmieci,

O tym, czy korzystanie z opon bieżnikowanych 
się opłaca i dlaczego warto dbać o karkasy, rozmawiamy 
z Marcinem Cywińskim z działu opon użytkowych 
Continental Opony Polska Sp. z o.o. 

» Na stan ogumienia mają wpływ trzy grupy czynników: 
jakość produktu, serwis i styl jazdy kierowcy «

Opona może być użytkowana na kilka 

sposobów. Od ręki mogę wymienić trzy. 

Są fl oty, które jeżdżą tylko na nowych 

oponach, są też fi rmy, które jeżdżą jedynie 

na nowych i bieżnikowanych oponach. Są 

Ile w takim wypadku fi rma może zy-

skać?

To jest kwestia indywidualnych umów 

z fl otami, nie mniej wiemy, że jesteśmy kon-

kurencyjni na rynku. Pod wpływem naszej 

www.truck-van.pl
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współpracy fl oty coraz częściej powiązują 

systemy motywacyjne wchodzące w skład 

wynagrodzenia kierowców nie tylko z li-

mitami paliwowymi, ale podobnie regulują 

sprawy w odniesieniu do eksploatacji opon.

W jaki sposób kierowca wpływa na 

przedwczesne zużycie opony? Co po-

winien robić, aby karkas kwalifi kował 

się do ponownego wykorzystania?

Na stan ogumienia mają wpływ trzy 

grupy czynników: jakość produktu, ser-

wis i styl jazdy kierowcy. Kierowca po-

winien szanować opony w czasie użyt-

przedstawiciel naszej fi rmy robi inspekcję 

i kwalifi kuje te, które możemy odkupić 

i ponownie wykorzystać. Od innych pro-

ducentów opon odróżnia nas to, że masz 

karkas jest ujednolicony dla wszystkich 

typów bieżników do ciężarówek i naczep. 

Gdy karkas trafi a do naszej fabryki, jedyną 

istotną informacją jest rozmiar danej opo-

ny. Potem może być na nim bieżnikowana 

zarówno opona napędowa, prowadząca, 

jak i naczepowa. Ta uniwersalność pozwa-

la obniżyć koszty.

Gdy opony zostaną zakwalifi kowane do 

bieżnikowania, taka informacja trafi a do 

jakości, ponieważ zamiast trafi ć do bieżni-

kowania są np. spalane, gdyż ktoś nie prze-

widział, że może je wykorzystać powtór-

nie, tylko pozostawił do dyspozycji fi rmy 

pozyskującej zużyte opony jako paliwo dla 

cementowni lub elektrowni. Jedni widzą 

w zużytych oponach śmieci, my widzimy 

pieniądze.

Jeżeli opony bieżnikowane są wy-

sokiej jakości, jak podkreślacie 

w przypadku opon bieżnikowanych 

na gorąco – „jak nowe” i klient nie po-

winien się obawiać z nich korzystać, 

to dlaczego w niektórych przypad-

kach np. ze względu na umowy ubez-

pieczeniowe czy rodzaj przewozów 

(ADR, pasażerskie) wolno używać 

tylko nowych opon?

Zapisy w umowach ubezpieczeniowych, 

czy nawet w obowiązującym prawie po-

wstały jakiś czas temu, a technologia po-

szła bardzo do przodu. Ani fi rmy ubezpie-

czeniowe, ani nasze prawo nie rozróżniają 

opon bieżnikowanych na zimno i na gorą-

co. Niestety, nieraz spotkałem się ze stwier-

dzeniami świadczącymi o małym rozezna-

niu w temacie opon bieżnikowanych. To 

pokutuje potem nienajlepszą eksploatacją 

ogumienia od momentu założenia nowych 

opon na pojazd. Dla niektórych sam fakt, 

że opony można ponownie bieżnikować, 

jest już zaskoczeniem.

Mówicie, że wasze opony są „prawie 

jak nowe”. Prawie, czyli ile?

Relacja ceny opony nowej do bieżniko-

wanej na gorąco to ok. 70-75%.

Opory toczenia w oponach bieżniko-

wanych są średnio o 5% wyższe od po-

równywalnej opony nowej. Wynika to już 

z wcześniejszej pracy karkasu liczonego 

» Dla niektórych sam fakt, że opony można ponownie 
bieżnikować, jest już zaskoczeniem «

» Naszym zdaniem pogłębianie opon nie jest zawsze 
wskazane, zbyt głębokie nacięcie opony może ją zdyskwa-

lifi kować z dalszego bieżnikowania «

kowania, aby ich nie zniszczyć. Kolejną 

i najważniejszą sprawą jest regularne 

sprawdzanie ciśnienia. W wielu fl otach 

kierowca ma obowiązek, zanim wyru-

szy w trasę, przeprowadzenia wizualnej 

inspekcji pojazdu, w tym również ogu-

mienia – musi sprawdzić, czy nie ma 

widocznych rozcięć, gwoździ, czy nie po-

jawiają się separacje itp. Dużą rolę odgry-

wa również dobry, profesjonalny serwis, 

który zadba o opony w sposób fachowy. 

Do jego zadań należy rotowanie opon na 

osi, między osiami i między pojazdami. 

W przypadku opon ciężarowych nie może 

zdarzać się, żeby jedna opona jeździła aż 

do końca na tej samej pozycji. Dzięki tym 

zabiegom fl oty mogą w pełni wykorzystać 

potencjał ogumienia.

No i na koniec istotna sprawa. Naprawy 

opon ingerujące w budowę wewnętrzną 

ogumienia dyskwalifi kują karkas do bież-

nikowania klasy premium.

Od ubiegłego roku część z tych proble-

mów zdejmujemy kierowcy i fl otom z gło-

wy. Oferując ContiPressureCheck i łącząc 

go z systemami telematycznymi, jesteśmy 

w stanie informacje o temperaturze i ci-

śnieniu przekazywać w czasie rzeczywi-

stym, a zakumulowane w postaci rapor-

tów, zwiększają zakres bezpieczeństwa 

kierowców, pojazdów, przewożonego mie-

nia oraz wydłużają żywotność ogumienia.

Jakie korzyści fi nansowe czerpie prze-

woźnik dzięki bieżnikowaniu opon?

Biorąc pod uwagę, że nie wszystkie kar-

kasy nadają się do ponownego bieżniko-

wania, należy przyjąć, że różnica w zakupie 

to około 20-30% w porównaniu z kupnem 

nowych opon. Flota, która eksploatuje 

ogumienie, dostarcza zużyte opony do 

jednego z naszych serwisów. W serwisie 

naszych systemów, dzięki czemu serwis 

lub fl ota dokładnie wie, ile karkasów zdał 

i ile za nie zapłacimy. Nasi operatorzy lo-

gistyczni wysyłają dyspozycje i karkas ru-

sza w podróż do fabryki ContiLifeCycle 

w Hanowerze.

Na rynku jest wiele możliwości zbycia 

karkasów. W jaki sposób przekonuje-

cie swoich klientów, że warto właśnie 

wam je odsprzedać?

Wynika to z umów między nami, a fi r-

mami transportowymi. Mamy sprawną 

sieć serwisową Conti360, przeszkolonych 

i fachowych pracowników, którzy pozy-

skują dla nas karkasy. Poza tym oferuje-

my konkurencyjną cenę za karkas. Żeby 

zwiększyć liczbę wracających do nas kar-

kasów, musimy również oferować usługi 

serwisowe na wysokim poziomie. Waż-

ny jest regularny monitoring ciśnienia 

w oponach, odpowiednia rotacja opon 

w pojeździe itd. To wszystko ma wpływ 

na liczbę karkasów, które potem do nas 

wracają.

Do niedawna o Polsce mówiło się, że 

jest krajem opony nowej. To się zmienia 

i prawdopodobnie w ciągu najbliższych 

lat osiągniemy poziomy zbliżone do tego, 

co jest w Europie Zachodniej, czyli udział 

opony nowej do bieżnikowanej na pozio-

mie 50/50.

Dostawcami karkasów są np. fi rmy 

transportowe, które nie używają opon 

bieżnikowanych, ale też małe fi rmy, któ-

re zostawiają u dilerów zużyte opony. 

W Polsce nieraz brakuje karkasów dobrej 

w setkach tysięcy km. Opona bieżnikowa-

na w technologii na gorąco „robi” mniej-

sze przebiegi, jeszcze mniejsze opona bież-

nikowana na zimno.

Różnica w cenie wynika również 

z niższych nakładów energii, czasu, oraz 

oszczędności dla środowiska, to są czyn-

niki, które pozwalają korzystniej wy-

ceniać oponę bieżnikowaną – ContiRe 

– w stosunku do porównywalnej opony 

nowej.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

www.truck-van.pl PRODUKTPRODUKTOgumienieOgumienie

http://www.facebook.com/TruckVanPL

dołącz do nas!dołącz do nas!
TRUCK 02-2014.indd   35TRUCK 02-2014.indd   35 2014-02-10   13:37:562014-02-10   13:37:56



S tan oświetlenia pojazdów budzi 

wiele zastrzeżeń. W nocy nie tylko 

dochodzi do kilkukrotnie więk-

szej liczby wypadków w przeliczeniu na 

jeden pojazd w ruchu niż za dnia, ale 

wypadki są też znacznie poważniejsze 

w skutkach. Większość współczesnych 

samochodów ma zamontowane dobre 

oświetlenie, jednak trzeba o nie zadbać 

oraz dostosować technikę jazdy do moż-

liwości świateł. Dla bezpieczeństwa waż-

ny jest stan wszystkich trzech elementów 

oświetlenia: żarówek, lamp oraz ustawie-

nia świateł.

Na rynku jest dostępnych wiele róż-

nych rodzajów oświetlenia: refl ektory ha-

logenowe, ksenonowe, ledowe. Mówi się 

o oświetleniu laserowym. Oświetlenie ma 

już cechy adaptacyjne, refl ektory skręcają 

się w obie strony. Niestety poziom tech-

niczny niektórych stacji kontroli oraz 

przepisy prawa nie zawsze nadążają za roz-

wojem nowych technologii. Dlatego warto 

samemu zadbać o to, żeby nie tylko mieć 

dobrze oświetloną drogę, ale również nie 

oślepiać innych kierowców. Badanie po-

prawności ustawienia świateł można wy-

konać za pomocą przenośnego urządzenia 

zaprojektowanego w Instytucie Transportu 

Drogowego.

10% nie nadaje się do jazdy

W połowie listopada 2013 r. właśnie za 

pomocą takiego analizatora świateł (kom-

puterowego urządzenia diagnostycznego, 

które oprócz precyzyjnego pomiaru usta-

wienia świateł umożliwia pomiar, analizę 

i  ocenę całej wiązki świetlnej wysyłanej 

przez refl ektor) ITS wykonał na terenie 

Warszawy wyrywkowe badania refl ekto-

rów samochodów osobowych znajdują-

cych się w ruchu. Okazało się, że w przewa-

żającej większość badanych samochodów 

światła były źle ustawione. Ponadto jakość 

wiązki świetlnej była nieodpowiednia: 

oświetlała drogę zbyt blisko lub oślepiała 

innych uczestników ruchu. 

Dokładnie ustawionych było zaledwie 

8% lamp w przebadanych pojazdach, a tylko 

w 1% pojazdów były prawidłowo ustawione 

obydwa światła! Ponad 10% przebadanych 

świateł miała na tyle złą jakość, że nie po-

winny być w ogóle używane w pojazdach.

Spełnienie minimalnych wymagań homo-

logacyjnych gwarantuje oświetlenie drogi na 

odległość od ok. 20 m, choć w praktyce może 

być ona większa – nowoczesne, dobrze wyko-

nane światła mijania potrafi ą oświetlić drogę 

nawet ponad 150 m przed samochodem, ale 

pod warunkiem precyzyjnego ustawienia 

i odpowiedniego poziomowania przy zmia-

nie obciążenia pojazdu. Niestety, kierowcy 

nie korzystają albo nieumiejętnie posługują 

się ręcznym korektorem pochylenia świateł, 

co powoduje oślepianie innych albo zbyt 

mały zasięg oświetlenia. Kolejnym manka-

mentem jest ustawianie świateł podczas kon-

troli okresowej. Precyzja tej regulacji budzi 

wiele wątpliwości, co potwierdzają badania. 

Metodologia badania i ustawiania świateł 

w serwisach i stacjach kontroli pojazdów wy-

maga dużej staranności. Kilka lat temu znie-

siono obowiązek certyfi kacji przyrządów do 

ustawiania świateł. W praktyce brakuje moż-

liwości oceny jakości oświetlenia – stosowa-

na jest najczęściej ocena wzrokowa (świeci, 

nie świeci). Występują trudności z oceną i za-

kwestionowaniem jakości oświetlenia przez 

upoważnione służby. Nie ma też klarownych 

kryteriów serwisowych pozwalających pod-

jąć decyzję, kiedy wymienić refl ektor. Łatwo 

dostępne np. ksenonowe zamienniki niespeł-

niające wymogów homologacyjnych są dość 

często montowane w autach. Problem ten 

prawdopodobnie nasili się ze względu na do-

puszczenie do stosowania refl ektorów z lam-

pą wyładowczą (ksenonów) 25W/2000 lm

(lumenów) bez konieczności automatyczne-

go poziomowania i urządzenia czyszczącego 

refl ektory. 

Sprawdź światła!Sprawdź światła!
Do największej liczby wypadków w przeliczeniu na liczbę pojazdów w ruchu 
dochodzi po zapadnięciu zmroku. Nic dziwnego. Z badań przeprowadzonych przez ITS wynika, 
że prawidłowe ustawienie reflektorów ma tylko kilka procent pojazdów. 
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Szybka wymiana

Dla bezpieczeństwa na drodze najważ-

niejsze jest, aby lampy były sprawne i czy-

ste. Należy je oczyścić zawsze, kiedy się 

zabrudzą, np. podczas przerw w podróży. 

Dobrą wskazówką jest przednia szyba. Je-

żeli jest brudna poza obszarem oczyszcza-

nym wycieraczkami, to światła na pewno 

też. Jeśli lampy są brudne, zakurzone od 

wewnątrz, a można je rozkręcić, to należy 

oczyścić je w środku. Dotyczy to w szcze-

gólności lamp samochodów ciężarowych 

i przyczep, które często są mało szczelne, 

a przez to narażone na wnikanie błota 

spod tylnych kół. Jeśli oczyszczenie jest 

niemożliwe, lampy należy wymienić.

Wszystkie żarówki powinny się świecić, 

jeśli nie – trzeba je wymienić. Najlepiej para-

mi. Jeżeli jedna się przepaliła, jest duże praw-

dopodobieństwo, że za chwilę przepali się 

druga. Jeżeli mamy lampy z diodami LED, 

przepalenie jednej diody oznacza awarię 

i taką lampę należy wymienić, gdyż może 

nie spełniać minimalnych wymagań bezpie-

czeństwa. Często dotyczy to dodatkowych 

świateł montowanych samodzielnie. Bywają 

w nich instalowane diody niskiej jakości. 

W samochodzie należy mieć komplet ża-

rówek, aby w razie potrzeby samodzielnie 

je wymienić zgodnie z opisem w instrukcji 

obsługi pojazdu. Teoretycznie do tego celu 

powinien wystarczyć fabryczny zestaw na-

rzędzi znajdujących się na wyposażeniu 

pojazdu. Jednak nie zawsze tak jest. Dlatego 

warto zapoznać się wcześniej ze sposobem 

wymiany żarówek. Jazda z przepaloną ża-

rówką może skończyć się zatrzymaniem 

przez policję, a nawet odholowaniem. 

Szczególnie, jeżeli nie będziemy mieć za-

pasowej żarówki na wymianę. Dlatego po-

dejmując decyzję o zakupie pojazdu, należy 

sprawdzić, jak wymienia się w nim żarówki. 

Grunt to homologacja

Niektóre dostępne na rynku żarówki są 

niskiej jakości. Sprawdzenie żarówek we 

własnym zakresie jest praktycznie niemoż-

liwe. Żarówki są standaryzowane, dopaso-

wane do każdego rodzaju lampy i muszą 

spełniać określone wymagania techniczne. 

Nie ma możliwości ich istotnego „ulepsze-

nia”, jeśli chodzi o właściwości świetlne, 

ale mogą być bardziej lub mniej dokładnie 

wykonane. Żarówka powinna mieć wy-

raźne oznakowanie homologacyjne, a typ 

(kategoria) i parametry powinny być zgod-

ne z instrukcją obsługi pojazdu. Pomocna 

może być sprawdzona informacja o produ-

cencie żarówki (nie dostawcy). 

Niektórzy kierowcy zakładają nielegal-

ne zamienniki żarówek np. ksenonowe, 

sądząc, że poprawią widoczność na dro-

dze.  Jednak jedyny efekt, jaki mogą osią-

gnąć, to znacznie intensywniejsze światło 

blisko pojazdu, które daje tylko złudne 

poczucie kierowcy, że ma lepsze światła. 

Poza tym znacznie silniej, nieraz ponad 

dziesięciokrotnie, takie „zamienniki” ośle-

piają innych kierowców. Montowanie ich 

w refl ektorach to poważne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa. Podobnie niewłaściwe 

jest stosowanie ledowych „zamienników” 

żarówek. Natomiast homologowane lam-

py wyposażone fabrycznie w diody LED 

mogą być bezpiecznie użytkowane.

Ustawienie świateł należy wykonać po 

każdej wymianie żarówki refl ektora, na-

prawie mechanicznej mogącej mieć wpływ 

na ustawienie (zawieszenie, naprawy bla-

charskie po kolizjach) oraz sprawdzać raz 

w roku. Zdarza się, że świateł nie można 

prawidłowo ustawić, bo uszkodzone są po-

krętła refl ektora przeznaczone do regulacji. 

Wówczas należy je naprawić lub wymienić.

Oprócz ustawienia początkowego (usta-

wianego przez diagnostę) ważne jest prawi-

dłowe używanie tzw. korektora ustawienia, 

dopasowującego ustawienie świateł do obcią-

żenia pojazdu. Wielu kierowców nie wie, jak 

go używać, więc nie używa wcale bądź używa 

nieprawidłowo. Wówczas obszar oświetlanej 

drogi jest niewystarczający albo oślepiamy 

innych kierowców. Problem ten nie doty-

czy samochodów fabrycznie wyposażonych 

w „ksenony”, które mają automatyczne urzą-

dzenie poziomujące. Jednak zarówno ręczne, 

jak i automatyczne urządzenie poziomujące, 

może ulec uszkodzeniu. Dlatego przy 

okazji ustawiania świateł należy poprosić 

diagnostę, aby sprawdził, czy to urządze-

nie działa prawidłowo.

Zasięg widoczności w nocy przy 

prawidłowo działających światłach 

czasami może sięgać jedyne 20 m. Bez-

pieczna prędkość, przy której zatrzyma 

się pojazd przed niespodziewaną prze-

szkodą może wówczas wynosić zaled-

wie 30-40 km/h. Dlatego podejmując 

w nocy manewr wymijania, sporo ry-

zykujemy. Czasami lepiej jechać wol-

niej i dojechać do celu. 

Bardzo ważna jest również wzajem-

na pomoc kierowców. Widząc pojazd 

z przepaloną żarówką, niewłączonymi 

światłami w dzień lub światłami, które nas 

oślepiają, należy sygnalizować to jego kie-

rowcy poprzez dwukrotne mignięcie świa-

tłami. Takie powtarzające się sygnały staną 

się informacją, że trzeba sprawdzić światła 

i doprowadzić je do porządku.

W nocy światła samochodu wspoma-

gają nasz wzrok. Bez nich nic byśmy nie 

widzieli. Brak dobrej widoczności podczas 

nocnych podróży może być bardzo niebez-

pieczny zarówno dla nas, jak i dla innych 

uczestników ruchu. W życiu zdarzają się 

różne sytuacje. Czasami stoją na poboczu 

nieoświetlone przeszkody, idą niewidoczni 

piesi, pojawiają się dzikie zwierzęta, warto 

w porę je dostrzec i mieć czas na reakcję. ▐

KD
Źródło: ITS

Pamiętaj!
▐ Lampy powinny być sprawne i czyste
▐ Wszystkie żarówki powinny się świecić
▐ Światła reflektorów powinny być prawidłowo 

ustawione
▐ Należy ustawiać ręczny korektor poziomowa-

nia odpowiednio do obciążenia pojazdu
▐ Zasięg widoczności w nocy może być ograni-

czony nawet do 20 m
▐ Podczas jazdy nie wolno włączać żadnych 

dodatkowych świateł widocznych z zewnątrz, 
oprócz wyposażenia fabrycznego pojazdu 
(wyjątek to światła dzienne, przeciwmgłowe 
i dodatkowe odblaski)

▐ Widząc pojazd z niesprawnymi światłami, za-
sygnalizuj to kierowcy

www.truck-van.pl
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Żółty, mały Fiat zawsze 

rozsiewa pozytywne wi-

bracje. Nieważne, o ja-

kim modelu mowa. Fiorino 

ma jeszcze tę zaletę, że może 

zabrać dużą paczkę. Baaardzo 

dużą. Tak dużą, że bez palecia-

ka nie podchodź! 

Grube podeszwy

Udźwignie 585 kg plus 

statystyczny kierowca. Fio-

rino Adventure jest pod tym 

względem lepsze od tańszych 

wariantów. W standardzie ma 

opcję zwiększającą ładowność, 

która w innych wersjach wy-

maga dopłacenia 590 zł brutto. 

Adventure wyróżniają cha-

rakterystyczne napisy na nad-

woziu, szerokie listwy boczne 

i metaliczne wstawki w przed-

nim zderzaku. Wigor auta 

podkreślają również relingi 

dachowe, ale za nie trzeba za-

płacić osobno. Kilku cieka-

wych dodatków nie widać na 

pierwszy rzut oka. 

Samochód jest fabrycznie 

wyposażony w 15-calowe koła 

z wielosezonowymi oponami 

typu M+S. Tego typu ogumie-

nie jest przydatne nie tylko 

wtedy, gdy z nieba kapie lub 

sypie. Dzięki niemu z większą 

swobodą można pokonywać za-

błocone lub piaszczyste odcinki. 

jest systemem elektronicznym. 

Działa dopóki auto nie przekro-

czy 30 km/h. Gdy wykryje róż-

nicę w prędkości obrotowej kół 

napędzanych, przyhamowuje to, 

które obraca się szybciej. Dzięki 

temu samochód jest sprawniej-

szy na niestabilnym podłożu 

i łatwiej nim kierować. 

Napędzane są tylko przednie 

koła. Fiat nie jest zatem autem 

Zawieszenie Fiorino Adven-

ture jest podwyższone, a silnik 

chroniony od spodu osłoną. 

Kluczowym udogodnieniem 

jest system Traction+, który 

funkcjonuje jak blokada mecha-

nizmu różnicowego. Uruchamia 

się go przyciskiem umieszczo-

nym pośrodku tablicy rozdziel-

czej, przy czerwonym włączniku 

świateł awaryjnych. Traction+ 

Bahama yellow?
Blisko, ale jednak nie. Fiorino nosi barwy kurierskie, które nie występują w standardowej 
palecie kolorów. Za to pakiet Adventure można brać prosto z półki. 

Dwuos
zabrakł
i układ

Tylne drzwi dają doskonały dostęp do ładowni. 
Boczne służą raczej do sięgania po znajdujące się 
za nimi rzeczy. 

Szerokie listwy boczne wyglądają „trapersko” 
i zabezpieczają nadwozie przed ostrymi kamykami. 
Są częścią pakietu Adventure.

2/201438 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.plDOSTAWCZEDOSTAWCZETestTest

TRUCK 02-2014.indd   38TRUCK 02-2014.indd   38 2014-02-10   13:37:572014-02-10   13:37:57



terenowym. Ma po prostu ce-

chy, które dają mu pewną prze-

wagę na drogach gruntowych 

czy zaśnieżonych. Ponadto 

w skład systemu Traction+ 

wchodzi układ stabilizacji toru 

jazdy ESP, który zapobiega po-

ślizgom przy wyższych pręd-

kościach. To cenny dodatek. 

Gdy trzeba go zamawiać osob-

no, kosztuje 2189 zł. 

Trzyma się

Samochód był napędzany 

najmocniejszym dieslem Mul-

tijet stosowanym w Fiorino, 

wyposażonym w system start 

& stop. Dzięki turbosprężarce 

i intercoolerowi silnik osiąga 

95 KM. Do pary z nim Fiat mon-

tuje ręczną „piątkę”. W mieście 

auto jest nadzwyczaj zwinne. 

W trasie trochę brakuje mu szó-

stego biegu. Byłoby oszczędniej 

i ciszej. Powyżej 110 km/h hałas 

zaczyna dawać się we znaki. Ma 

na to wpływ również nadwozie. 

Blaszany furgon działa jak pudło 

rezonansowe. 

Przegoniliśmy Fiacika przez 

700 km długiej, zimowej po-

dróży. Rano było sucho, ale 

wieczorem przyszła śnieżyca. 

W tak zróżnicowanych i nie-

przychylnych warunkach kom-

puter wskazał na koniec prze-

ciętne spalanie 5,8 l/100 km. 

Jak na tak mały, krótki samo-

chód Fiorino jest bardzo stabil-

ne. Nie odczuwa się nawet, że 

jest nieco wyżej niż normalnie 

posadowione na osiach. Zawie-

szenie jest dopracowane i do-

brze przystosowane do współ-

pracy zarówno z pustym, jak 

i załadowanym samochodem. 

Z przodu są kolumny Mac-

Phersona, z tyłu belka skrętna. 

Atutem auta jest „gokartowe” 

podwozie z szeroko rozstawio-

nymi kołami w narożach karo-

serii. Hamulce tarczowe są tylko 

z przodu. Przy tylnej osi kon-

struktorzy Fiata zdecydowali 

się na „bębny”. W samochodzie 

tej wielkości jest to kompozycja 

skuteczna, a przy tym stosun-

kowo tania. 

Zima przydała się przynaj-

mniej o tyle, że system Trac-

tion+ można było wypróbować 

w warunkach, do jakich został 

stworzony. Nie ryzykowaliśmy 

przedzierania się przez zaspy, 

ale na bocznych ścieżkach 

wielkiego miasta, odśnieża-

nych dopiero przez odwilż Fiat 

z uporem brnął przed siebie 

i trzymał się toru jazdy, wybra-

nego przez kierowcę. 

W objęciach

Fiorino najbardziej lubi 

kręcić się po okolicy. Jest nie-

strudzone w przeczesywaniu 

zaułków i wyszukiwaniu cia-

snych miejsc do parkowania. 

Właściwie kierowca wkłada je, 

jak grubszą kurtkę. Ręka zrasta 

się z kierownicą. 

Ta przytulna jedność czło-

wieka i samochodu ma rów-

nież gorsze strony. Kabina jest 

ergonomiczna, ale źle znosi 

osobników objuczonych tecz-

kami i ubranych zbyt obfi cie. 

Czapka, szalik, rękawiczki – to 

jest do przyjęcia. Ale kurtki 

właśnie nie ma już gdzie poło-

żyć czy zawiesić. Nad podziw 

obszerny jest schowek przed 

pasażerem, ale pomieści głów-

nie płaskie przedmioty. W tym 

laptopa, za co należy się duży 

plus. Lżejsze rzeczy można 

położyć na podszybiu. Nie-

zbyt szczęśliwie umieszczono 

gniazdko 12-woltowe. Znaj-

duje się za dźwignią hamulca 

ręcznego. Dobrym pomysłem 

jest wpust do zamocowania 

ekranu nawigacji Tom-Tom, 

Fiat Fiorino Cargo Adventure

Dmc (kg) ................................................................................. 1750
Masa własna (kg) .................................................................... 1090
Ładowność (kg) ........................................................................ 585
Objętość ładowni (m3) ................................................................ 2,5
Długość ładowni (mm) ............................................................ 1523
Użyteczna szerokość ładowni/między nadkolami (mm) 1473/1046
Użyteczna wysokość ładowni (mm) ........................................ 1205
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) ........................... 527
Wymiary drzwi w świetle: szerokość × wysokość (mm)
Tylnych .................................................. 1056/1140* × 1040/1060*
Bocznych ..............................................................570/644* × 1041
Rozstaw osi (mm) ................................................................... 2513
Długość/szerokość/wysokość (mm) ..................... 3864/1716/1721
Średnica zawracania (m) ......................................................... 9,95
Liczba miejsc ................................................................................ 2
Silnik .........................................................................1,3 Multijet 95
Liczba cylindrów ........................................................................... 4
Pojemność (cm3) ..................................................................... 1248
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) .............................. 95/70/4000
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) ................. 200/1500
Typ skrzyni/liczba biegów ..................................................ręczna/5
Prędkość maksymalna** (km/h) ............................................... 171
Średnie zużycie paliwa** (l/100 km) .......................................... 4,3
Gwarancja ............................................ 2 lata bez limitu kilometrów
Przeglądy ................................................... co 2 lata lub 30 tys. km
Cena brutto wersji podst. Cargo Adventure 95 KM (zł) ....... 64 391

*w najwęższym/najszerszym lub najniższym/najwyższym miejscu
** według danych producenta

drzwi. Te pierwsze otwierają 

się o kąt 180 stopni i moż-

na przez nie wkładać towar 

choćby wózkiem widłowym. 

Boczne pełnią funkcję głównie 

pomocniczą. Mają nieregular-

ne wycięcie, ustępujące u dołu 

przed nadkolem. Można za-

życzyć sobie takie same drzwi 

z lewej, ale w samochodzie 

schowany pod zaślepką na 

szczycie tablicy rozdzielczej. 

Fotel kierowcy ma spory za-

kres regulacji. Z prawej znalazł 

się rozkładany podłokietnik. 

Opierając na nim ramię, moż-

na wygodnie posługiwać się 

krótką dźwignią skrzyni bie-

gów. Skrzynia pracuje miękko 

i nie sprawia problemów. 

Czarna jak sadza tablica roz-

dzielcza jest uzupełniona jasną 

podsufi tką i takąż ścianką tyl-

ną. Fotele są popielate, a żółty 

lakier widoczny na ramkach 

drzwi wnosi ożywienie. Czer-

wony też byłby niezły. Granat 

czy zieleń mogłyby nie być tak 

atrakcyjne. 

Prace ręczne również

Dostęp do ładowni jest moż-

liwy przez tylne lub boczne 

tej wielkości nie jest to mus. 

Fiorino ma tę przyjemną wła-

ściwość dawnych furgonetek, 

które nie przerastały ludzi, tyl-

ko współbrzmiały z ich cecha-

mi fi zycznymi. W podłodze 

rozmieszczono sześć uchwy-

tów do mocowania ładunku. 

Wykładzina podłogowa z PCV 

kosztuje 406 zł ekstra. Srebrzy-

sta klapka, wyglądająca jak 

herb zapewnia dostęp do pom-

py paliwa. 

Fiorino Adventure może 

być ciekawą propozycją dla 

osób, które nie trzymają się 

maniakalnie asfaltowych dróg. 

W górach też może się przy-

dać. Nie jest tanie, ale sporo 

oferuje. Poza tym, jak każdy 

mały Fiat wydobywa u ludzi 

wielkie pokłady sympatii. ▐

Michał Kij
Fot. R. Romaniuk

Dwuosobowe wnętrze zapewnia wygodę, ale na duże schowki po prostu 
zabrakło miejsca. Kierowca ma dobrą widoczność, a właściwości podwozia 
i układu napędowego dają poczucie pełnego „wrośnięcia” w Fiata. 
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W ciężarowym Dakarze znów wygrał Kamaz. W ciężarowym Dakarze znów wygrał Kamaz. 
Gerardowi de Rooyowi, Tomowi Colsoulowi i Polakowi, Gerardowi de Rooyowi, Tomowi Colsoulowi i Polakowi, 
Darkowi Rodewaldowi w Iveco zabrakło do zwycięstwa Darkowi Rodewaldowi w Iveco zabrakło do zwycięstwa 
nieco ponad trzy minuty. Tyle gotuje się jajko na miękko.nieco ponad trzy minuty. Tyle gotuje się jajko na miękko.

„Nosate” Iveco jest doskonale wyważone, 
co pomaga nie tylko na wydmach.
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Zaczęło się słabo. Na pierw-

szym etapie Holendra 

wyprzedzili najgroźniejsi

rywale: Tatra, Kamaz i MAN. 

W tym towarzystwie nikt nie 

jest nowy. Na Dakarze spole-

rowali kły i co roku przepusz-

czają przez nozdrza więcej 

kurzu niż mogliby unieść. Ale 

potem de Rooy wyszedł na 

prowadzenie. Do dziesiątego 

etapu uzyskał przewagę prawie 

8 minut nad drugim w kolej-

ności Andriejem Karginowem 

w Kamazie. U boku miał za-

łogę, która razem z nim stanę-

ła na najwyższym podium 

w 2012 roku: Belga Toma Colso-

ula i Polaka Dariusza Rodewalda 

z Olesna. Nasz rodak jest mecha-

nikiem drużyny, Colsoul pilo-

tem. Na jedenastym etapie nastą-

pił zwrot. De Rooy złapał gumę: 

„Pierwszą w tym rajdzie. Napra-

wa zajęła nam 10-12 minut. Nie 

wyrobiliśmy się z czasem, ale 

reszta poszła idealnie” – powie-

dział. Tym sposobem Karginow 

odrobił stratę i zyskał bez wy-

siłku prawie 8 minut przewagi. 

„Tak już jest. Jutro też jest dzień” 

– pocieszał de Rooy i walczył. Co 

wieczór, po każdym etapie o krok 

zbliżał się do rywala. Na ostatnim 
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odcinku specjalnym dał błysko-

tliwy popis. Lecz Valparaiso zbyt 

szybko zjawiło się na horyzoncie. 

Nie zdążył wyprzedzić Rosjanina 

przed metą. 

Bezpieczniej i goręcej

Tegoroczny Dakar był naj-

dłuższy w historii rajdu na te-

renie Ameryki Południowej. 

Ciężarówki pokonały trasę mie-

rzącą 9188 km. Z tego 5212 km

zajęły odcinki specjalne. Na 

pięciu z nich ciężarówki i sa-

mochody zostały oddzielo-

ne od motocykli i quadów. 

Chodziło przede wszystkim 

o bezpieczeństwo. Odcinki te 

wytyczono na początku rajdu, 

zanim nieprzytomna adrena-

lina i nieubłagana przyroda 

przerzedzą szeregi uczestni-

ków. W gęstym ruchu nietrud-

no o wypadek przy wyprzedza-

niu. To prawie jak polowanie, 

a najsłabsi, chronieni tylko 

kaskiem, wcielają się w króliki. 

Ostrożność organizatorów 

podniosła temperaturę zma-

gań. Trasa dla jednośladów 

i pokrewnych była węższa, 

bardziej kręta i wymagają-

ca. Można było wykazać się 

kunsztem. Ponadto biegła 

przez Boliwię, nowy kraj na 

mapie rajdu. Na swoim od-

cinku kierowcy samochodów 

i ciężarówek mogli „docisnąć”, 

nie oglądając się na motocykle. 

4 stycznia na starcie w ar-

gentyńskim Rosario stanęło 

431 pojazdów, w tym 70 cięża-

rówek. Nastroje były bojowe, 

twarze uśmiechnięte, wątpli-

wości ukryte, spakowane na 

potem. 18 stycznia, na mecie 

w Valparaiso w Chile sklasy-

fi kowano mniej niż połowę 

załóg: 204. Na tle pozostałych 

pojazdów, ciężarówki wypadły 

rewelacyjnie. Dojechało 50. 

Meta biało-czerwona

Rafał Sonik drugi w quadach, 

Jakub Przygoński szósty wśród 

motocyklistów. Krzysztof Ho-

łowczyc też szósty, ale samocho-

dem, za nim Marek Dąbrowski, 

a 9. Martin Kaczmarski. Dobrze 

jadącego Adama Małysza po-

konała jego Toyota. Awarie auta 

spowodowały, że spadł na 13. 

pozycję. Lecz i tak miał szczę-

ście. Startującym na ciężarów-

kach poszło znacznie gorzej. 

Kłopoty załogi z numerem 536 

zaczęły się jeszcze po naszej stro-

nie Atlantyku. Miał startować 

Robert Jan „Robin” Szustkowski, 

Jarosław Kazberuk i Czech Filip 

Skrobanek. Dwa tygodnie przed 

rajdem Szustkowski złamał kość 

piszczelową podczas treningu 

w Zermatt w Szwajcarii. Doznał 

również innych obrażeń, ale do 

ostatniej chwili miał nadzieję na 

start. Usunął ją, lecz lekarz pro-

wadzący. Powiedział „nie”. „Ro-

ażone, 
mach.

bin” odwołał udział w Dakarze, 

a na jego miejsce wszedł Maciej 

Marton. Za kierownicą usiadł 

Kazberuk. Jednak pech był 

uparty. Ich Tatra miała problemy 

z silnikiem. Tak poważne, że nie 

zdołali pokonać drugiego etapu. 

Na trasie pozostali Grzegorz 

Baran, Paweł Grot i Robert Ja-

chacy. MAN numer 544 nie 

brylował w czołówce, ale do-

jechać to końca Dakaru, to też 

sukces. Mało kogo na to stać. 

Grzegorz Baran startował już 

po raz dziesiąty. Lecz rajd nie 

zważa na jubileusze. Zawio-

dło doświadczenie, zabrakło 

wyczucia. Numer 544 wpadł 

w dziurę i uszkodził zawie-

szenie. Pękła śruba mocująca 

amortyzatory. MAN jechał da-

lej, ale w końcu odpadło całe 

mocowanie. Mimo to Polacy 

nie chcieli się poddać. Przynaj-

mniej dopóki posłuszeństwa 

nie odmówiła puchnąca ręka 

Barana. Na owym niefortun-

nym dołku kierownica złamała 

mu palec. Gdy doczłapali się 

na biwak, lekarz wykonał USG 

i stwierdził złamanie w trzech 

miejscach. „Kontynuowanie ja-

zdy byłoby szczytem głupoty” 

– powiedział Grzegorz Baran. 

Gen pustyni

Darek Rodewald został je-

dynym naszym rodakiem, któ-

ry osiągnął metę ciężarówką. 

80% uczestników Rajdu Da-

kar to amatorzy, ale wśród cię-

żarówek nie ma ich zbyt wielu. 

Czołówka to zawodowcy. Wła-

 Poz. Nr start. Zespół Pojazd

 1 506 Karginow (Rus), Mokiejew (Rus), Dewiatkin (Rus)  Kamaz
 2 501 De Rooy (Nld), Colsoul (Bel), Rodewald (Pl),  Iveco
 3 500 Nikołajew (Rus), Jakowlew (Rus), Rybakow (Rus) Kamaz
 4 549 Sotnikow (Rus), Mizukajew (Rus), Aferin (Rus) Kamaz
 5 545 Szibałow (Rus), Amatycz (Rus), Kisamjew (Rus) Kamaz
 6 504 Loprais (Cze), Bruynkens (Bel), Pustejowski (Cze) Tatra
 7 507 Stacey (Nld), Ruf (Deu), Der Kinderen (Nld) Iveco
 8 510 Kuipers (Nld), Torrallardona (Esp), Van Der Vaet (Bel) Man
 9 508 Van Vliet (Nld), Pronk (Nld), Klein (Deu) Man
 10 516 Vila Roca (Esp), Van Eerd (Nld), Colome Roqueta (Esp) Iveco

Niewiele brakowało: Tom Colsoul, Darek Rodewald i Gerard de Rooy 
byli drudzy na mecie. 

Załoga: Andriej Karginow, Andriej Mokiejew i Igor Dewiatkin zajęła I miejsce wśród ciężarówek. 
Szczęście przyniósł im pech de Rooya. 
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tereny targowe: Expo Silesia Sp. z o.o.
Centrum Targowo-Konferencyjne
ul. Braci Mieroszewskich 124 
www.exposilesia.pl

Sosnowiec

15 – 16 kwietnia 2014

6. Targi Transportu 
Publicznego

www.silesiakomunikacja.pl

kontakt: Tomasz Wącirz
tel. 32 788 75 37 

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

nadludzkiej niemal sprawności. 

„Zaatakowałem na stracie, ale 

później zrobiło się nerwowo. 

Wiedziałem, że na wydmach 

możemy stracić kupę czasu, 

jeśli popełnimy błąd. Upewni-

liśmy się, czy wszystko jest jak 

trzeba. Przede wszystkim nawi-

gacja. I wszystko obróciło się na 

dobre. Na koniec wyszło, że to 

był dobry dzień”. Tak Karginow 

podsumował 12. etap. Dobę po-

tem okazało się, że dla Rosjan 

to był znów „dobry Dakar”. ▐

Michał Kij
Fot: DPPI

ściwie mają Dakar zapisany 

w kodzie genetycznym. Andriej 

Karginow to „szkoła Czagina”, 

legendarnego siedmiokrotne-

go zwycięzcy Dakaru. Czech 

Karel Loprais zwyciężał sześć 

razy, a teraz startuje jego bra-

tanek Aleš. Gerard de Rooy też 

należy do „pustynnego rodu”. 

Jego ojciec, Jan wygrał DAF-em 

w 1987 r. Jeszcze w Afryce. 

Kamaz zajął w tym roku 

pierwsze pięć miejsc i tylko 

Iveco wcisnęło się na drugie. 

Szósta była Tatra. Rosjanie są 

krytykowani za straceńczą jaz-

dę, ale nie można odmówić im 

W „afrykańskich” latach Dakaru był okres, gdy Czesi nikogo nie 
wpuszczali na najwyższe podium. W Chile Aleš Loprais musiał 
zadowolić się 6. pozycją, choć na kilku etapach pokazał pazury. 
Na pierwszym był drugi, a na 10. i 13. dojechał pierwszy. 

Tydzień wolnego

„Przed rokiem rajd był łatwy, dlatego 
teraz organizatorzy bardziej się posta-
rali” – mówi Dariusz Rodewald, 
mechanik w drużynie Gerarda de Rooy.

Czy tegoroczny Dakar był trudny?
W tym roku rajd był dla nas bardzo ciężki. Ale dobrze, gdy rajd jest 
trudny. Możemy pokazać, że wszystko jest perfekcyjnie dopracowane. 
Wystawiamy 4 ciężarówki, pomagamy sobie w kłopotach. W 2012 r. 
Dakar też nie był prosty, ale nie było aż tak, jak tym razem. Przed rokiem 
rajd był łatwy, dlatego teraz organizatorzy bardziej się postarali. 

Prowadziliście do 11. etapu. Potem Kamaz zdobył przewagę. 
Szybko odrabialiście straty. Czego Wam zabrakło, aby wygrać 
z Karginowem?
Na 11. etapie złapaliśmy niestety pierwszego kapcia. Kamaz zaczynał 
dociskać. Ostatnie odcinki specjalne pokonywali z dużą brawurą. To 
są ludzie, którzy za wszelka cenę chcą wygrać, ryzykując nawet ży-
cie. Zabrakło nam też kolegów, którzy stracili na początku trochę czasu 
i startowali późno za nami. Gdyby stało się coś poważnego, musieliby-
śmy długo na nich czekać. 

Rosjanie jeżdżą ostrzej niż inni?
Kamazy jeżdżą bardzo ryzykownie. To młodzi ludzie, wyszkoleni od 
małego i profesjonalnie przygotowani. Cały rok trenują. Zespół Kamaza 
zatrudnia na stałe 98 osób i ma ogromy budżet. Nas jest tylko czterech. 

Co robicie, aby przygotować się do rajdu, a co potem, żeby wy-
począć?
Przed rajdem spędzamy dużo czasu w siłowni. Intensywnie ćwiczymy, 
aby wzmocnić kręgosłup i ogólną kondycję. Mamy swojego trenera, 
fizjoterapeutę oraz lekarza nawet na rajdzie. 
Po Dakarze mamy około tydzień wolnego, a potem znowu zaczynamy 
od nowa. Staramy się poprawić wszystkie punkty, które słabo wyszły na 
rajdzie i zajmujemy sie nowymi projektami na następne zawody. Ciągle 
coś testujemy i udoskonalamy. 
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Sprawdzone rozwiązania Euro 6
SILNIKI SCANIA EURO 6 DRUGIEJ GENERACJI

Silniki Scania od zawsze charakteryzowała moc, oszczędność oraz wysoki stosunek momentu obrotowego do mocy. Kolejną 
istotną cechą jest niezawodność będąca rezultatem setek godzin testów. W zakresie oczyszczania spalin Scania ma największe 
doświadczenie zarówno jeśli chodzi o technologie recyrkulacji spalin (EGR), jak i selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). 
W ostatnich trzech latach dostarczyliśmy ponad 160.000 silników wyposażonych w jeden z tych układów. Suma zdobytych 
doświadczeń składa się na najbardziej sprawdzone i niezawodne silniki spełniające normę Euro 6. Już dziś możesz wybrać 
silniki Euro 6 drugiej generacji w technologii EGR z SCR lub wykorzystujące tylko SCR.

Silniki Euro 6 w technologii EGR 
z SCR lub tylko SCR

Dostępne moce silników Euro 6 
od 250 do 730 KM

Wybierz z gamy 15 silników 
Scania Euro 6 Dostarczyliśmy już ponad 

5.000 pojazdów Scania Euro 6

Pierwszy silnik V8 Euro 6 
na rynku

Druga generacja silników 
Scania Euro 6

Zmaksymalizuj swoją produktywność poprzez obniżenie zużycia paliwa aż do 8%.

Zwiększ dyspozycyjność swojego pojazdu korzystając z planu serwisowego. Wykorzystaj 

moc silników Scania Euro 6 drugiej generacji. Poznaj prawdziwie aerodynamiczną kabinę. 

Niech podróż trwa www.scania.com/streamline. 

Scania. Stworzona by przewodzić.
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