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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@truck-van.pl

Wybierz dogodny termin i lokalizację:

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

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

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

Udział w Spotkaniach Transportowych jest
bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.
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Z końcem minionego roku PKB wzrósł o 2,7%. Pozytywne sygnały zaczęły się pojawiać 

już w II kwartale 2013 r. Zwrot w kondycji naszej gospodarki to wynik większego eksportu 

i konsumpcji. Nie tylko ludzie zaczęli więcej kupować, ale również fi rmy inwestować.

W porównaniu z III kwartałem popyt wewnętrzny w IV kwartale podwoił się. 

W sumie rok 2013 zakończył się wzrostem PKB na poziomie 1,6%. W Unii Europejskiej 0,4%.

Sytuacja w gospodarce miała swoje odzwierciedlenie na rynku pojazdów ciężarowych. 

Po bardzo słabym pierwszym kwartale, można było zaobserwować pewne ożywienie, które nabrało 

dość sporych rozmiarów 

w ostatnim kwartale, bijąc rekordy 

sprzedaży w ostatnim miesiącu 

roku. To tylko potwierdza teorię, 

że rynek transportowy jest 

barometrem kondycji polskiej 

gospodarki.

A nastroje fi rm się polepszają, 

także tych najmniejszych. 

To wróży kolejne wzrosty. 

Zdaniem ekonomistów w tym 

roku wzrost PKB znacznie 

przekroczy 3%. Jeżeli sprawdzi 

się taki scenariusz, transportowcy 

powinni mieć pełne ręce roboty, 

a popyt na ciężarówki wbrew 

obawom, teraz wysuwanym, 

może pozytywnie zaskoczyć. 

Swoje prognozy dla Polski 

podniosła Komisja Europejska. 

Zdaniem analityków Międzynarodowego Funduszu Walutowego nasza gospodarka po cyklicznym 

spowolnieniu rozpędza się. Zawdzięczamy to m.in. lepszej sytuacji w Niemczech oraz konsumpcji 

prywatnej, która nabrała rumieńców, m.in. za sprawą realnego wzrostu wynagrodzeń.

Dobrze też wróży mniejsza dynamika spadków w budownictwie. Być może i w tym sektorze nastąpi 

wreszcie ożywienie. W ramach funduszy unijnych w latach 2014-2020 ma powstać 575 km dróg 

ekspresowych i autostrad, których budowa ma się rozpocząć już w tym roku. To w jakimś stopniu 

powinno też przynieść pozytywne zmiany w kondycji branży budowlanej.

Apetyt jednak rośnie w miarę jedzenia. Żeby nie było tak wesoło, ekonomiści podkreślają: 

zadawalający poziom wzrostu PKB dla naszej gospodarki to przekroczenie 4%. 

Dopiero od tego poziomu wzrasta zatrudnienie w fi rmach. Gdy przekroczymy ten pułap, 

będzie można mówić o stabilizacji.▐
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Szybko z punktu A do punktu B. 
Wolno od pełnego do pustego.
Nowy Actros. Nowy wymiar ekonomiczności.

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



Jeszcze rok temu analitycy byli podzie-

leni na dwa obozy. Jedni twierdzili, że 

wzrost sprzedaży w minionym roku 

będzie znaczny, do czego przysłużą się 

nowe przepisy określające normy emisji 

spalin, które obowiązują już nowe pojaz-

dy od tego roku. Wyśrubowane wytyczne 

sprawiły, że silniki stały się bardziej skom-

plikowane, czyli potencjalnie bardziej kło-

potliwe w naprawie. Producenci musieli 

też sporo zainwestować w te zmiany, dla-

tego nieodzowny stał się wzrost cen pojaz-

dów spełniających normy Euro 6 w porów-

naniu do poprzedniej generacji. Ostatni 

wysuwany argument mówił o braku zachęt 

ze strony administracji państwowej krajów 

europejskich, które uzasadniałyby zakup 

bardziej ekologicznego, ale droższego po-

jazdu. Pojawiały się również głosy, że to 

odpowiedni moment na wymianę taboru 

zakupionego w 2008 r. i w tym też upa-

trywano nadzieję na wzmożony popyt. 

Oponenci teorii boom, twierdzili, że nie 

ma przesłanek ku temu, żeby inwestować 

w starszą technologię. Wprawdzie trzeba 

za Euro 6 zapłacić więcej, ale zysk pojawi 

się w postaci wyższej wartości odsprzedaży 

i ulg w opłatach drogowych, które są tylko 

kwestią czasu. Uważano również, że rynek 

dojrzał, a przewoźnicy odebrali już dość 

bolesną lekcję w latach 2008-2009 i nie 

będą kupowali pojazdów na zapas, a jedy-

W pogoni za Euro 5
Rynek pojazdów ciężarowych w roku 2013 zaskoczył. Okazało się, że chęć 
kupienia ciężarówki spełniającej normę emisji spalin Euro 5 jest większa niż przewidywano. 
W efekcie nie wszyscy mieli, co sprzedawać.

nie w biznesowo uzasadnionych przypad-

kach. Czyli rynek pojazdów ciężarowych 

miał być stabilny bez znacznych wahań. 

I wszystko zmierzało raczej w tym dru-

gim kierunku. Początek 2013 r. nie napa-

Piotr Stański, prezes MAN Trucks & Bus Polska

Zeszły rok był specyficzny ze względu na przejście z Euro 5 na Euro 6.
W ostatnim kwartale minionego roku mieliśmy w związku z tym duże 
spiętrzenie zarówno zamówień, jak i dostaw pojazdów. 
Polski rynek odnotował w 2013 roku 20-procentowy wzrost, co jest 
bardzo dobrym wynikiem. Szczególnie, kiedy spojrzymy na inne euro-
pejskie rynki. W większości odnotowały one spadki, a jak były wzrosty 
to minimalne, nie na tak wysokim poziomie jak u nas. 
Dla firmy MAN Truck & Bus Polska był to bardzo dobry rok. Udało 
nam się poprawić udział w rynku o 2 punkty procentowe. Uważam, 

że to naprawdę spore osiągnięcie. W dalszym ciągu zajmujemy drugie miejsce, ale nie za-
mierzamy odpuszczać rywalizacji. Oczywiście chcielibyśmy być znowu numerem jeden na 
rynku. I do osiągnięcia tego celu będziemy zmierzać.
W Polsce największym zainteresowaniem cieszą się ciągniki siodłowe. Jeżeli ktoś chce wal-
czyć o pozycję na rynku pojazdów ciężarowych, musi być mocny w tym segmencie. Bez 
tego wiele osiągnąć się nie da. Dlatego zamierzamy jeszcze bardziej zaakcentować swoją 
obecność w tym sektorze. 
W przyszłym roku spodziewamy się raczej niższego poziomu sprzedaży na rynku pojaz-
dów ciężarowych. Trzeba pamiętać, że większość pojazdów, która została zakontraktowana 
pod koniec ubiegłego roku, gdyby nie wejście w życie nowej normy emisji spalin, została-
by zamówiona w tym roku. Teraz przez kilka miesięcy te pojazdy będą wydawane. Potem 
sprzedaż się zatrzyma. Szacuję, że w tym roku rynek osiągnie poziom ok. 16 tys. pojazdów. 

MAN po ośmiu latach panowania 
na rynku pojazdów o dmc powyżej 6 t, w 2012 r. 

spadł na drugą pozycję. W roku 2013 zaczął nadrabiać 
straty. Wprawdzie tytułu lidera nie odzyskał, 

ale wypracował spory wzrost.

3/20146 TruckTruckVanVan&
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Nowe Volvo FH oferuje znakomite właściwości jezdne, zużywając mniej paliwa niż 
kiedykolwiek wcześniej. Ale czy potrafisz obchodzić się z nim mądrzej niż inni? 
Jeżeli tak, dołącz do rywalizacji, w której najbardziej oszczędny kierowca wygra 
nowe Volvo S60, a właściciel firmy – cenny voucher Volvo. 
 
Powody, dla których WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE
znajdziesz na volvotrucks.pl

by Volvo Trucks

Oszczędzaj paliwo. 
Wygraj samochód. 



wał optymizmem. Przedłużająca się zima, 

uśpiła zapędy zakupowe. Coś drgnęło wio-

sną, żeby znowu wyhamować podczas wa-

kacji. Jesienią nastąpił prawdziwy boom. 

Sprzedawcy mieli pełne ręce roboty. Szyb-

ko też kurczyły się możliwości niektórych 

producentów, którzy nie doszacowali ryn-

ku i nie przygotowali się na taki scenariusz. 

Co wpłynęło na ten nagły zwrot akcji? Być 

może wypowiedź premiera, który ogło-

sił koniec kryzysu. Być może rzeczywiste 

polepszenie się koniunktury, którą od-

czuła branża transportowa. Być może był 

to zryw w typowym dla nas stylu, czyli ci, 

którzy chcieli zdążyć przed Euro 6, zakupy 

zostawili na ostatnią chwilę. Gdyby sprze-

daż rozłożyła się równomiernie na wszyst-

kie miesiące roku, pewnie odnotowano by 

jeszcze więcej rejestracji nowych pojaz-

dów. Tak, część zamówień rekordowego 

grudnia, przeszła do realizacji w tym roku.

Walka na górze

W efekcie w 2013 r. zarejestrowano 

19 356 pojazdów o dmc powyżej 6 t, ozna-

cza to wzrost o prawie 20% w porównaniu 

do roku poprzedniego, jednocześnie rynek 

osiągnął podobny poziom jak w roku 2008, 

kiedy zarejestrowano 19 900 takich pojaz-

dów. Biorąc pod uwagę liczby, można zało-

żyć, że gros sprzedaży było spowodowane 

wymianą sprzętu, dodatkowo zdetermino-

waną wejściem nowej normy emisji spalin.

Liderem rynku, już drugi rok z rzędu 

jest DAF, który sprzedał 3983 pojazdy, 

o ponad 12% więcej niż przed rokiem, uzy-

skując ponad 20-procentowy udział w ryn-

ku. Na drugiej pozycji uplasował się MAN, 

który po porażce sprzed dwóch lat, kiedy 

oddał spory kawałek rynku swoim konku-

rentom, szybko nadrabia straty. W 2013 r. 

fi rma sprzedała 3632 pojazdy, uzyskując 

prawie 35% wzrost i zdobywając prawie 

19% rynku. Na trzecim miejscu znalazł 

się Mercedes, sprzedając 3057 ciężarówek 

(ustanawiając w ten sposób swój rekord 

Przemysław Rajewski, 
szef działu samochodów ciężarowych Mercedes-Benz

Miniony rok dla rynku pojazdów ciężarowych był bardzo dziwny 
i strasznie skomplikowany. Zaczął się słabo, natomiast koniec był 
tak fantastyczny, że sprzedaż osiągnęła bardzo wysoki poziom. Mer-
cedes zajął trzecie miejsce na rynku, osiągając jeden z najlepszych 
swoich wyników sprzedaży w Polsce. Po raz pierwszy udało nam się 
przekroczyć liczbę 3 tys. wprowadzonych na rynek pojazdów cię-
żarowych. Nasz wynik mógł być jeszcze lepszy, ale natrafiliśmy na 
problem dostępności pojazdów. Do naszej fabryki spłynęło tak dużo 

zamówień, że praktycznie od połowy roku nie przyjmowała już nowych zleceń. To spowodo-
wało, że musieliśmy zadowolić się trzecią pozycją na rynku. 
Wysoki poziom naszej sprzedaży w Polsce sprawił, że po raz pierwszy trafiliśmy do świa-
towej dziesiątki największych rynków Mercedesa, pokonując RPA – co jest dość sporym 
osiągnięciem, ponieważ to jest niemały kraj z dużym zapotrzebowaniem na transport. Mam 
nadzieję, że to 10. miejsce uda nam się zachować.
W tym roku priorytetem będzie dla nas utrzymanie zadowolenia klientów z obsługi serwi-
sowej. Planujemy zwiększenie udziału w segmencie podwozi, który w 2013 roku przejawiał 
trendy wzrostowe. Liczymy również, że w całej naszej ofercie ważnym atutem będzie nasze 
ponad 2,5-roczne doświadczenie w eksploatacji silników Euro 6. 

Liczba sprzedanych pojazdów o dmc powyżej 6 t w Polsce 
w latach 2004–2013
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Mercedes utrzymał wzrost na poziomie rynku w ciężkim 
segmencie, tracąc, i to sporo, w lżejszych. Nie wpłynęło 
to jednak bardzo na jego pozycję. Wciąż jest trzecim co do 
udziału w rynku graczem w naszym kraju. Dodatkowo firma 
pobiła własny rekord, sprzedając ponad 3 tys. pojazdów.

Volvo w minionym roku postawiło 
na ciągniki, wysuwając się w tym segmen-
cie na drugą pozycję pod względem 
sprzedaży. Niestety, na rynku ciężkich 
podwozi straciło 20%.

DAF nadal zajmuje pierwszą pozycję 
na rynku ciężarówek o dmc powyżej 6 t, 
ale musi uważać, bo konkurencja nie śpi. 
W roku 2013 stracił 2 punkty procentowe 
w udziale rynkowym.  

www.truck-van.pl
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sprzedaży w naszym kraju), o 14% wię-

cej niż przed rokiem, zdobywając prawie 

16% rynku. Na podium nie zmieściło się 

już Volvo – 2721 sprzedanych pojazdów 

(wzrost o 23%) i 14% udział w rynku. Za-

raz za nim znalazła się Scania z wynikiem 

2526 rejestracji, prawie o 19% więcej niż 

przed rokiem, i 13% udziałem. Kolejnym 

producentem w tym rankingu jest Iveco, 

które może świętować wielki sukces. Rok 

2013 to dla tej fi rmy rekordowy wzrost 

– 54%! Zarejestrowano 2255 pojazdów 

tej marki, co dało jej ponad 11% rynku. 

O połowę mniej sprzedało Renault Trucks 

– 1082 szt., odnotowując 16% spadek 

i zdobywając zaledwie 5% rynku. Marce 

nie pomogły ani zmiany w strukturze, ani 

wprowadzenie nowej gamy produktowej. 

Ogłoszona na początku 2013 r. reorgani-

zacja, która w praktyce oznacza przejęcie 

zarządzania marą Renault Trucks przez 

Volvo Group wywołała niepokój zarówno 

wśród dilerów, jak i klientów. Zbyt niskie 

wolumeny produkcji Magnum, doprowa-

dziły do szybkiego wyczerpania się moż-

liwości sprzedaży tego modelu, natomiast 

nowa gama oferowana z silnikiem Euro 6 

dopiero zaczęła trafi ać do klientów w Pol-

sce w tym roku.

Dominacja ciągników

Oczywiście największy udział w rynku, 

bo ponad 86%, miały pojazdy o dmc po-

wyżej 16 t. Zarejestrowano ich 16 793 szt.,

to o prawie 20% więcej niż przed rokiem. 

Ponieważ jest to największy segment ryn-

ku, dokładnie pokrywa się z klasyfi kacją 

generalną. Liderem jest DAF, który sprze-

dał 3810 tych pojazdów, zwiększając swo-

ją sprzedaż o 10% i uzyskując ponad 22% 

rynku (w 2012 – 24%). Na drugiej pozy-

cji znalazł się MAN, prześcigając swoich 

konkurentów zaledwie o włos. W minio-

nym roku sprzedano 2776 pojazdów tej 

marki, odnotowując prawie 34% wzrost 

i zdobywając ponad 16% udział. Bardzo 

blisko za MAN-em znalazły się Merce-

des, sprzedając 2721 pojazdów (wzrost 

o 20%) i Volvo – 2707 ciężarówek. Nie wiele 

mniej sprzedała również Scania – 2526 szt.

(wzrost o 18%, 15% udział). Rekordowy 

wzrost odnotowało Iveco (+70%), które do 

tej pory wiodło prym wśród producentów 

mniejszych ciężarówek. W ubiegłym roku 

wyraźnie zawalczyło o segment cięższy, 

w czym zapewne pomogła słabość francu-

skiego konkurenta. Iveco sprzedało 1242 

pojazdy, zdobywając ponad 7% rynku. 

Wśród europejskiej siódemki najsłabiej 

wypadło Renault. Nabywców znalazły 972 

pojazdy, co oznacza ponad 18% spadek 

Tomasz Cwalina, 
dyrektor sprzedaży Scania Polska

Pomimo spadku PKB, rynek pojazdów ciężarowych wyraźnie się 
zwiększył. Polskie firmy transportowe bardzo prężnie działają na Za-
chodzie i dynamicznie przejmują ten rynek. Bez wątpienia wpływa to 
na większy popyt na samochody właśnie w Polsce. Ilość pracy dla 
naszych przewoźników wyraźnie się zwiększyła. 
Wprowadzenie normy emisji spalin Euro 6 od tego roku spowodowa-
ło bardzo duży popyt na pojazdy w czwartym kwartale 2013 r. Tak 
naprawdę, trudno byłoby wyprodukować taką liczbę samochodów, 

aby zaspokoić potrzeby wszystkich naszych klientów w tym okresie. 
W 2013 r. dostarczyliśmy ponad 2500 samochodów – jest to drugi najlepszy rok w naszej 
historii na tym rynku. Wśród sprzedanych przez nas pojazdów nabywców znalazło ponad 
1000 ciężarówek w specyfikacji Ecolution by Scania. Klienci docenili oszczędności, jakie 
daje ten program. Równocześnie zachęcaliśmy naszych klientów do zamawiania pojazdów 
spełniających normę Euro 6 – jeszcze w minionym roku sprzedaliśmy ich ponad 500. Pojaz-
dy te testujemy już od kilku lat. Korzystając z tych doświadczeń, w drugiej połowie zeszłego 
roku wprowadziliśmy na rynek drugą generację silników Euro 6. Silniki te potwierdziły już 
swoją dobrą jakość i wysoką niezawodność.
Mocną pozycję utrzymaliśmy też w segmencie ciężkich podwozi. To pokazuje, że nasze podwo-
zia są coraz bardziej doceniane. Odnotowaliśmy wysoki poziom sprzedaży śmieciarek, pojazdów 
strażackich i leśnych. Po raz pierwszy w historii sprzedaliśmy 30 śmieciarek zasilanych CNG. 
Coraz większy udział w ogólnym imporcie mają pojazdy nowe, co dobrze wróży na przyszłość. Wyż-
sze opłaty drogowe sprawiają, że użytkowanie nowszych samochodów jest bardziej opłacalne.
Warto wspomnieć, że co roku obserwujemy stopniowy wzrost udziału samochodów sprze-
dawanych z kontraktami serwisowymi  – jest to już wyraźny trend.
Podsumowując rok 2013 był bardzo udany. Chcielibyśmy, żeby rok bieżący przyniósł równie do-
bre wyniki. Biorąc pod uwagę rozwój ekonomiczny, taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. 

Liczba sprzedanych pojazdów o dmc powyżej 16 t
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względem roku poprzedniego, z ponad 5% 

udziałem w rynku.

Rok 2013 to głównie kontrakty na 

transport długodystansowy, co ma swo-

je odzwierciedlenie w zakupach. Prawie 

85% pojazdów o dmc powyżej 16 t zareje-

strowanych w minionym roku to ciągniki 

siodłowe. Liderem jest oczywiście DAF 

– 3379 pojazdów. Jednak trzeba zwró-

cić uwagę, że wypracował zaledwie 6% 

wzrost, co zmniejszyło do 23% jego udział 

w rynku (w 2012 – 27%). Drugie miejsce 

należy do Volvo – 2439 pojazdów, wzrost 

o 33% i 17% udział w rynku. Na trzeciej 

pozycji znalazł się Mercedes – 2206 pojaz-

dów, wzrost o 20% i 15% udział. Zaledwie 

o 3 sztuki mniej niż Mercedesów zareje-

strowano MAN-ów, choć należy podkre-

ślić, że ta marka może pochwalić się dużym 

sukcesem – 41% wzrost w tym segmencie. 

Scania poprawiała swój wynik sprzed roku 

o 17%, sprzedając 2017 ciągników i zdoby-

wając 14%. Iveco mimo szóstego miejsca 

też ma co świętować – ponad 74% wzrost, 

czyli 1135 i prawie 8% rynku. Renault stra-

ciło 17%, sprzedając 859 pojazdów z 5% 

udziałem w rynku.

Mimo nienajlepszej kondycji branży 

budowlanej i niejasnej sytuacji na rynku 

komunalnym, segment ciężkich podwozi 

odnotował prawie 15% wzrost. Liderem na 

tym rynku jest MAN. W minionym roku 

fi rma sprzedała 573 ciężkie podwozia, czy-

li o 11% więcej niż przed rokiem, zdoby-

wając ponad 22% tego rynku. Na drugim 

miejscu pod względem rejestracji zna-

lazł się Mercedes – 515 pojazdów, wzrost 

o 22% z udziałem w rynku na poziomie 

20%. Nie wiele mniej, bo 509 sztuk sprze-

dała Scania, osiągając 22% wzrost. Sukces 

odnotował DAF (431 szt.), zwiększając 

Udział poszczególnych 
segmentów w rynku pojazdów 
o dmc powyżej 6 t w 2013 r.

ciągniki siodłowe
podwozia o dmc >16 t
6÷10 t
10÷16 t

73,6%

13,1% 5,8%
7,4%

Zbigniew Kołodziejek, 
menedżer marketingu w DAF Trucks Polska

Końcówka roku 2013 stała pod znakiem wzmożonych zakupów po-
jazdów Euro 5. Pamiętajmy jednak, że pojazd ciężarowy, jako środek 
inwestycyjny, kupowany jest jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca 
widzi możliwość zwrotu z tej inwestycji, także w „cieniu” tych zaku-
pów jest wzmożone zapotrzebowanie na transport. W 2013 r. tranzyt 
przez Niemcy (przejechane kilometry pojazdów zarejestrowanych 
poza Niemcami wg Tollcollect) wzrósł o 4,1% w porównaniu z rokiem 
2012. Od czerwca 2013 r. zarejestrowano historycznie rekordowe 

wartości.  Te czynniki będą również stały u podstaw wyniku sprzedaży w roku 2014. 
Najbardziej cieszy nas fakt, że kolejny rok z rzędu utrzymaliśmy wysoki poziom zaufania firm 
transportowych, o czym świadczy udział w rynku na poziomie 20,6% w segmencie o dmc 
powyżej 6 t. To drugi rok z rzędu, w którym marka DAF jest liderem sprzedaży pojazdów 
ciężarowych powyżej 6 ton w Polsce i siódmy dla segmentu o dmc powyżej 16 ton z udzia-
łem 22,7%. Na ten wynik złożyło się wiele czynników. Poza wysokiej jakości pojazdami, 
oferujemy wiele usług, jak: kontrakty serwisowe, finansowanie, szkolenia dla kierowców, 
itd. W minionym roku padł rekord podpisanych kontraktów serwisowych (15,9% całkowitej 
sprzedaży). Rekordowo kształtowały się również udziały finansowania Paccar Financial Pol-
ska w całkowitej sprzedaży DAF w Polsce (10%). Myślę, że nasz rezultat to wynik ciężkiej 
pracy całej organizacji DAF. To bycie najbliżej klienta, jego potrzeb, to szybkość oferowania 
nieszablonowych rozwiązań, elastyczność oferty i podejścia. Jestem przekonany, że nieza-
leżna sieć dilerska pokazuje szereg zalet, zwłaszcza w obecnej sytuacji rynkowej, w której 
możliwość łatwego dopasowania się do sytuacji klienta stanowi najistotniejszą przewagę 
konkurencyjną. To są właśnie te przymioty, które pozwoliły polskim przewoźnikom osiągnąć 
największy udział w unijnym rynku przewozów dalekobieżnych. 
Rok 2014 to rok wielu zmian i wyzwań w sprzedaży pojazdów. 1 stycznia 2014 roku nastała 
era normy Euro 6. Nowy XF to najlepszy DAF, jaki był kiedykolwiek produkowany. My to 
wiemy. Naszym zadaniem na bieżący rok jest przekonanie o tym naszych klientów. Po-
nieważ strategią firmy DAF było dostarczenie maksymalnej liczby pojazdów Euro 5 w roku 
2013, bieżący zaczynamy praktycznie bez stocku u dialerów. Oznacza to, że zaczęliśmy 
rywalizować pojazdami Euro 6 już od stycznia, choć popyt na nie w pierwszym kwartale 
może być mały. Oczekujemy, że w 2014 roku rynek pod względem nowych rejestracji osią-
gnie wartości roku 2012, to znaczy 2000 lekkich i 14 500 ciężkich pojazdów ciężarowych. 
Myślę, że największy spadek liczby rejestracji dotyczyć będzie marca i kwietnia, by póź-
niej systematycznie nadrabiać zaległości, czemu sprzyjać będzie również ogólna poprawa 
koniunktury, zarówno krajowej, jak i unijnej. Oczekujemy, że 2014 rok przyniesie przełom 
w bilansie polskiego obrotu w handlu międzynarodowym i po raz pierwszy wartość eksportu 
przewyższy import i to pomimo rosnącego rynku krajowego głównie za sprawą konsumpcji, 
choć też rosnącego poziomu inwestycji. Oznaczać to będzie znaczne odbicie i poprawę 
sytuacji makroekonomicznej.

Massimiliano Perri, 
dyrektor generalny Iveco Poland 

Dzięki doskonałym produktom oraz konkurencyjnej ofercie w 2013 r. 
Iveco umocniło pozycję na polskim rynku nowych pojazdów dostaw-
czych i ciężarowych.
W segmencie pojazdów lekkich (3,5÷6 t) Iveco utrzymało pozycję 
z 11,8% udziałem (2123 sprzedane pojazdy). Iveco Daily nadal cieszy 
się znakomitą opinią i zaufaniem klientów, czego dowodem była obec-
ność w pierwszej trójce najlepiej sprzedających się modeli w segmencie.

Średni segment pojazdów użytkowych (6÷16 t) to niekwestionowana dominacja Iveco. Rok 2013 
zakończył się wynikiem sprzedaży na poziomie ponad tysiąca sztuk pojazdów tej klasy (wzrost 
udziału o ponad 2% w porównaniu z 2012 r. i prawie 40% udział), zarówno najcięższej wersji Daily, 
jak i wszechstronnego Eurocargo. Istotnym czynnikiem uzyskania takiego wyniku była realizacja 
kilku dużych dostaw m.in. dla Poczty Polskiej SA, która zamówiła kilkaset pojazdów marki Iveco. 
W segmencie ciężkim (powyżej 16 t) Iveco zwiększyło udział o ponad 2% (1243 sprzedane po-
jazdy) w porównaniu z rokiem 2012, co na tle konkurencji było doskonałym osiągnięciem. Klien-
ci docenili Stralisa Hi-Way, który w roku 2012 otrzymał tytuł „Truck of the Year 2013”. Obecnie 
jest to jedna z najoszczędniejszych ciężarówek na rynku. Dzięki nowoczesnemu systemowi 
selektywnej redukcji katalitycznej Hi-eSCR  oraz aerodynamicznej optymalizacji kabiny, zuży-
cie paliwa ograniczono o 2,33% w porównaniu z poprzednią wersją tego modelu. Potwierdził to 
test przeprowadzony przez niemiecki instytut TÜV oraz sami klienci, którzy bardzo pozytywnie 
oceniają go w codziennej eksploatacji.
W tym roku chcemy ugruntować naszą pozycję na rynku samochodów dostawczych i zaata-
kować segmenty, w których aktualnie mamy słabszą pozycję, w szczególności segment va-
nów. Natomiast gamy pojazdów średnich i ciężkich (Eurocargo, Trakker, Stralis) wyposażone 
w silniki Euro 6, technologię Hi-eSCR (bez konieczności stosowania EGR) oraz nowoczesną 
telematykę Iveconnect mogą konkurować w poszczególnych segmentach o miano najoszczęd-
niejszych pojazdów na rynku, nie tylko pod względem zużycia paliwa, ale również całkowitych 
kosztów posiadania i użytkowania pojazdu.

www.truck-van.pl

3/201410 TruckTruckVanVan&

RYNEKRYNEK Pojazdy ciężarowe 2013Pojazdy ciężarowe 2013



Stracił również Mercedes (ponad 14%), 

sprzedając 284 pojazdy. Zyskał natomiast 

DAF (wzrost o 95%!), sprzedając 154 szt. 

i zdobywając ponad 10% rynku. To rów-

nież jedyny segment, na którym Renault 

odnotowało wzrost – o prawie 34%, sprze-

dając 107 pojazdów i odnotowując ponad 

7% udział. Słabo wypadło Volvo. W ze-

szłym roku zarejestrowano zaledwie 14 po-

jazdów tej marki, co oznacza 51% stratę 

w porównaniu z poprzednim rokiem. 

Trochę mniej, bo 1129 zarejestrowa-

no w 2013 r. ciężarówek o dmc od 6 do 

10 t. To wzrost o ponad 61%. Liderem 

na tym rynku od 3 lat jest Iveco, 

dodatkowo w minionym roku fi r-

ma podwoiła swój wynik z roku 

2012, uzyskując wzrost sprzeda-

ży na poziomie 110% (665 szt.) 

i powiększając udział w rynku do 59% 

(w 2012 – 45%). Druga pozycja należy 

swoją sprzedaż na tym trudnym rynku 

o 60% i zdobywając prawie 17% rynku 

(w 2012 – 12%). Volvo natomiast straci-

ło – prawie 22%, sprzedając 268 podwozi 

z 10% udziałem w rynku (w 2012 – 15%). 

Renault straciło ponad 25%, sprzedając 

113 pojazdów. Nie wiele mniej, bo 107 szt. 

(4% udział) sprzedało Iveco, powiększając 

sprzedaż o 35%. 

Małe ciągną w górę

Na rynku ciężarówek lekkie pojazdy 

stanowią margines sprzedaży. Segment 

od 6 do 16 t stanowi zaledwie 13% rynku 

pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 6 t. 

W 2013 r. zarejestrowano 2563 takie pojaz-

dy, o 26% więcej niż przed rokiem. Doko-

nując podziału na pojazdy o dmc od 6 do 

10 t i od 10,1 do 15,9 t, praktycznie dzieli-

my ten segment na pół. 

W minionym roku zarejestrowano 

1434 ciężarówki o dmc od 10 do 16 t, to 

o 7,5 % więcej niż przed rokiem. Najwię-

cej w tym segmencie sprzedano MAN-

ów – 521 szt., wzrost o 35% i 36% udział 

w rynku (w 2012 – 28%). Drugie miej-

sce zajęło Iveco – 348 pojazdów (spadek 

o ponad 16%) i 24% udział w rynku. 

Sprzedaż pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 6 t w poszczególnych 
miesiącach roku 2012 i 2013 oraz w styczniu 2014
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do MAN-a, który też się dobrze spisał. 

Wypracował w zeszłym roku 43% wzrost 

i 30% udział w rynku. W sumie moż-

na powiedzieć, że segment ten należy 

do tych dwóch producentów. Daleko za 

nimi, ze sprzedażą 52 pojazdów uplaso-

wał się Mercedes, który stracił względem 

roku poprzedniego prawie 39%. DAF 

sprzedał 19 szt. o jedną mniej niż przed 

rokiem. Zarejestrowano jeszcze 3 pojazdy 

Renault (rok wcześniej 14). 

Zachwiane proporcje

Rynek pojazdów ciężarowych w Pol-

sce jest dość nietypowy. Dominują u nas 

ciągniki, stanowiąc średnio ok. 70-80% 

sprzedaży. W Europie Zachodniej, na tzw. 

dojrzałym rynku ich udział to 40%, w Ro-

sji 16%. Taka dysproporcja wynika z do-

minacji w naszym kraju transportu dłu-

godystansowego, ale również z niechęci 

do korzystania z lekkich ciężarówek, które 

Małgorzata Kulis, 
dyrektor zarządzający Volvo Group Trucks Poland 

Rok 2013 dla Volvo Group Trucks był rokiem ważnym, intensywnym 
i wyjątkowym. Pod koniec listopada Volvo Polska Sp. z o.o. przejęło 
prawa i obowiązki Renault Trucks Polska Sp. z o.o. i od tego momen-
tu odpowiada za sprzedaż oraz obsługę posprzedażną obu marek na 
rynku polskim. W praktyce oznacza to, że oprócz działów sprzedaży, 
które zachowały swoją odrębność dla Volvo i Renault, nowa orga-
nizacja i wszystkie jej pozostałe departamenty wykorzystują efekt 
synergii, pracując wspólnie i obsługując obie marki. 

W 2013 roku rynek pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 16 t przekroczył znacznie wynik 
z 2012 r., osiągając poziom blisko 17 tys. rejestracji. To dobry sygnał, i prawdopodobnie 
poziom, który powinien utrzymać się również w roku 2014. Volvo Trucks zakończyło rok 
z wynikiem 2703 rejestracji w tym segmencie, co dało udział 16,15%. Renault Trucks za-
rejestrowało w tym czasie 969 pojazdów. W sumie udział Volvo Group Trucks w sprzedaży 
samochodów ciężarowych o dmc powyżej 16 t na rynku polskim wyniósł 21,94%.
Rok 2013 upłynął również na konsekwentnym promowaniu naszych dodatkowych usług 
i produktów: Volvo Trucks sprzedało ponad 1000 kontraktów serwisowych. Zarejestrowali-
śmy 865 nowych subskrypcji Dynafleet i 50 subskrypcji Optifleet. Bardzo dobra współpraca 
z VFS Usługi Finansowe Polska zaowocowała blisko 50% penetracją w Volvo Trucks i po-
nad 31% w Renault Trucks. 
Rok 2014 pod względem sprzedaży zapowiada się na poziomie podobnym do roku 2013. 
Przedsprzedaż Euro 5 pod koniec ubiegłego roku tylko nieznacznie wpłynęła na tempo za-
mówień w styczniu tego roku. 
Volvo Group Trucks w roku 2014 koncentruje się na promowaniu pojazdów nowych gam obu 
marek: Volvo Trucks i Renault Trucks, w ramach Kompleksowego Rozwiązania Transpor-
towego, czyli pojazdu w komplecie z usługami „miękkimi”: finansowaniem, ubezpieczeniem, 
obsługą serwisową, telematyką, szkoleniami kierowców. Będziemy intensywniej penetrować 
inne segmenty niż transport długodystansowy – w przypadku Volvo Trucks z nowymi pro-
duktami, oraz umacniać zwyczajowo silną pozycję Renault Trucks w tych segmentach. Ma-
jąc produkty, którymi dziś dysponujemy, wspaniały, profesjonalny i bardzo waleczny zespół, 
chcemy od samego początku konsekwentnie kontynuować naszą strategię bycia customer 
company. Wszystkie zmiany, produkty, które promujemy, robimy z myślą o naszych klien-
tach, ich profesjonalnej obsłudze, ich bezpieczeństwie i ich wymaganiach.

zastępowane są mniejszymi, zwinniejszymi 

i mniej kłopotliwymi autami dostawczymi. 

Z drugiej strony, jeżeli nasze fi rmy transpor-

towe dominują w Europie, naturalnym jest, 

że właśnie ciągniki najczęściej są używane 

i najczęściej wymagają wymiany na nowy 

sprzęt, który nie będzie sprawiał kłopotów 

i nie zawiedzie ani swojego właściciela, ani 

jego klienta. Wycofywane z transportu mię-

dzynarodowego pojazdy operują na trasach 

krajowych, tym samym ograniczając popyt 

na podwozia dystrybucyjne. Biorąc to pod 

uwagę, raczej nie należy spodziewać się da-

leko idących zmian w tym zakresie. Trend 

ten może odwrócić brak zapotrzebowania 

na usługi przewozowe w transporcie długo-

dystansowym, czego byśmy nie chcieli.

Kolejną zagadką jest rok 2014. Na razie 

przewiduje się, że przez pierwszą połowę 

roku realizowane będą jeszcze zamówienie 

z poprzedniego, czyli będą rejestrowane 

zgłoszone przez producentów pojazdy speł-

niające normę Euro 5. Później nie będzie już 

wyjścia. Zostanie inwestycja w najnowszą 

technologię. Jeżeli będzie praca, będą kon-

trakty na przewozy, rynek powinien utrzy-

mać się na stabilnym poziomie. Cofając się 

o 5 lat wstecz, czyli biorąc pod uwagę stan-

dardowy czas wymiany taboru, nie ma 

powodu do radości. W 2009 roku popyt 

na ciężarówki kształtował się na poziomie 

8 tys. sztuk. Być może pomoże zmieniający 

się trend wśród właścicieli pojazdów cięża-

rowych, którzy coraz częściej skracają okres 

użytkowania pojazdu w transporcie długo-

dystansowym do 2-3 lat, ograniczając w ten 

sposób niespodzianki do minimum i coraz 

śmielej korzystając z wynajmu. Na szczęście 

rok 2011 zanotował sprzedaż już na poziomie 

16 tys. sztuk. Czyli w jakimś stopniu wymiany 

też mogą determinować rynek 2014. ▐

Katarzyna Dziewicka
Źródło: PZPM, Fot. K. Dziewicka, M. Ganiec, 

M. Kij, Daimler

Renault po sporych spadkach w 2012 r., nie otrząsnęło 
się ze złej passy w 2013. Jedyny segment, na którym 
firma odnotowała wzrost to pojazdy o dmc od 10 do 16 t. 
Jednak dość marna to pociecha, bo w sumie mowa tu 
o 107 pojazdach. Może wprowadzona w połowie 
2013 roku nowa gama pojazdów zaowocuje w tym roku 
większym popytem na francuskie pojazdy.

Scania nie ma powodów 
do narzekań. W 2013 r. 
zarejestrowano więcej 
o 17% ciągników i o 22% 
ciężkich podwozi tej marki 
niż przed rokiem.

Iveco ostro prze w górę. W 2013 r. pobiło rekordy 
wzrostów prawie we wszystkich segmentach: 
110% w najlżejszym – do 10 t, 54% w ciągnikach 
i 35% w ciężkich podwoziach. Jedyny spadek 
to pojazdy o dmc od 10 do 16 t, ale można to 
usprawiedliwić wyjątkowo udanym dla tej marki 
rokiem 2012 r. w tym segmencie.
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0 zł -2,33%

4,2
gr/km€

 CAŁKOWITE KOSZTY POSIADANIA I UŻYTKOWANIA (TCO)

MNIEJSZE O 6%1

N O W Y

POROZMAWIAJMY O FAKTACH

 PALIWO 

Potwierdzone zmniejszone 

zużycie paliwa w porównaniu 

z wcześniejszym modelem 

według TÜV.4

 IVECO CAPITAL 

3-letni leasing 107,6%  

dzięki IVECO Capital.3

 SERWIS 

Pełny Kontrakt Serwisowy  

na okres 36 miesięcy  

z przebiegiem do 420 000 km.5

W W W . I V E C O . P L

1 Pomiar porównawczy ciągnika IVECO Stralis Hi-Way Euro VI i ciągnika IVECO Stralis Hi-Way Euro V o podobnej mocy silnika. 
2  Pakiet Iveconnect Gold zawiera: lokalizację pojazdu, kalkulację zużycia paliwa, kalkulację godzin jazdy/odpoczynku, identyfikację kierowcy oraz bezpośrednią integrację z systemem back-office.
3   Suma spłat w leasingu operacyjnym w przypadku finansowania IVECO CAPITAL, zgodnie z umową z EFL dla IVECO Stralis Hi-Way Euro VI. Finansowanie w Euro na okres 36 miesięcy/420.000 km, 

wpłata początkowa 5% (możliwość wyboru najniższej składki podatku drogowego i zmiana wysokości miesięcznych obciążeń w trakcie trwania umowy). Powyższe warunki finansowania nie stanowią 
oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, będąc jedynie wstępną informacją, nie stanowiącą zobowiązania do udzielenia finansowania. Udzielenie finansowania uzależnione jest m.in. od pozytywnej 
decyzji kredytowej.

4   Pomiar porównawczy przeprowadzony zgodnie z certyfikowaną procedurą TÜV SÜD Auto Service Gmbh. W porównaniu udział brały ciągnik IVECO Stralis Hi-Way z silnikiem Cursor 11 
Euro VI o mocy 460 KM oraz ciągnik IVECO Stralis Hi-Way z silnikiem Cursor 10 Euro V o takiej samej mocy.

5  Wyliczenia dotyczą pojazdu Stralis MY2013 Hi-Way AS440S46T/P Euro 6, ze skrzynią biegów EuroTronic ze standardowym wyposażeniem rynku polskiego. Cena zawiera ANS 24h i holowa-
nie na terenie Europy. Dotyczy pojazdów użytkowanych w transporcie międzynarodowym, długodystansowym, z planowymi obsługami wykonywanymi w Polsce.

Szczegóły dostępne w sieci dealerskiej IVECO. Promocja dotyczy wybranych modeli, ważna do wyczerpania puli pojazdów.

 TELEMATYKA 

Pakiet Iveconnect Fleet 

dostępny bezpłatnie przez 

okres jednego roku.2
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Siła Siła gigantówgigantów
Ogromne turbiny, silniki do statków, wielkie maszyny, 
kotły i elementy elektrowni wiatrowych przemieszczające się 
pod osłoną nocy wzbudzają respekt. Transport ciężkich ładunków 
to przede wszystkim pojazdy, które nie ugną się 
pod wielką masą ładunków.

Mercedes właśnie zaprezentował 

swoich najmocniejszych zawodni-

ków. Nowe ciągniki do transportu 

ciężkiego Actros i Arocs SLT spełniające 

normę emisji spalin Euro 6 mogą tworzyć 

zestawy o dmc 250 t. Dostępne są konfi gu-

racje z trzema i czterema osiami.

Nowy SLT (czyli pojazd do transportu 

ponadnormatywnego, niem. Schwer-Last-

Transporter) to w ofercie Mercedesa spe-

cjalista od ciężkiego transportu. Prace pro-

jektowe i konstrukcyjne nad tym modelem 

prowadzone były od 2010 r. pod kierow-

nictwem CTT (Custom Tailored Trucks 

– ciężarówki szyte na miarę) w zakładzie 

w Molsheim we Francji, w ścisłej współ-

pracy z działem projektowania pojazdów 

ciężarowych w Stuttgarcie. Budowa tych 

pojazdów zaczyna się w zakładzie w Wörth, 

gdzie powstaje pojazd bazowy SLT, który 

jest następnie dostosowywany i wykańcza-

ny w zakładzie w Molsheim.
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Wersje czteroosiowe mają 41  t dmc, 

a naciski na poszczególne osie wynoszą 

9, 8 oraz 2×13 t. Oprócz wersji mogącej 

tworzyć 250-tonowe zestawy, można rów-

nież zamówić model semi-SLT bez sprzęgła 

hydrokinetycznego, pełniącego zarazem 

funkcję retardera, oraz bez dodatkowego 

układu chłodzenia. Semi-SLT może tworzyć 

zestawy o masie całkowitej 120 t. Rozwią-

zanie to zalecane jest, gdy trasy przebiegają 

głównie po płaskich drogach. Po uzyskaniu 

indywidualnych zezwoleń, które zależą od 

wyposażenia i obszaru zastosowania, taki 

zestaw może osiągnąć 150 t dmc.

Szczególnie istotny w ponadnorma-

tywnym transporcie jest komfort kie-

rowcy. Spędza on dużo czasu w kabi-

nie, czasami czekając wiele godzin na 

możliwość kontynuowania podróży. 

Użytkownicy mają do wyboru Actro-

sa  SLT z zawieszeniem pneumatycznym 

i kabiną GigaSpace (wysokość wnętrza 

2,13 m) lub BigSpace (wysokości wnę-

trza 1,99 m) o szerokości 2500 mm oraz 

Arocs  SLT z zawieszeniem mechanicz-

nym z kabiną BigSpace. 

Cała naprzód

W SLT rama została odpowiednio 

wzmocniona. Zależnie od wersji jej sze-

rokość to 834  mm przy podłużnicach 

o grubości 8  mm (Actros  ) lub 744  mm 

przy podłużnicach o grubości 9  mm 

(Arocs). Podłużnice nie są spawane. Wy-

konano je z formowanej na zimno, wyso-

kowytrzymałej stali drobnoziarnistej.

Z boku ramy jest miejsce na zbiornik Ad-

Blue o pojemności 60 l (Arocs) lub 75 l (Ac-

tros), umieszczone pionowo akumulatory 

oraz układ wydechowy. SLT oferowany jest 

z różnymi sprzęgami siodłowymi, które 

można uzupełnić o mechanizm przesuwny 

do optymalizacji nacisków na osie w zależ-

ności od obciążenia. Na życzenie pojazd 

może być wyposażony w skrzynię balastową. 

Zapewnia ona właściwą trakcję – na przy-

kład podczas ciągnięcia przyczepy z dyszlem.

Sześciocylindrowy silnik rzędowy 

OM 473 zastosowano w pojazdach SLT bez 

modyfi kacji. Indywidualne parametry uzy-

skiwane są dzięki programom jazdy. Silnik 

o pojemności 15,6 l i mocy 625 KM osiąga 

maksymalny moment obrotowy 3000 Nm. 

Już nieco powyżej obrotów biegu jałowego 

we wszystkich wersjach dostępny jest mo-

ment obrotowy rzędu 2500 Nm. 

W OM 473 zastosowano Turbocompo-

und. Za turbosprężarką zasilaną spalinami 

zamontowano drugą turbinę. Pozyskana 

dodatkowo siła przekazywana jest za po-

mocą wału i sprzęgła hydrokinetyczne-

go na zespół kół zębatych silnika, a tym 

samym bezpośrednio na wał korbowy. 

Dzięki takiemu rozwiązaniu, mimo duże-

go obciążenia, typowego dla pojazdów do 

transportu ciężkiego, udało się obniżyć za-

potrzebowanie na paliwo.

Żeliwna skrzynia korbowa wykonana 

jest z opatentowanego stopu, a specjalne 

użebrowanie zapewnia dużą sztywność. 

Jednoczęściowe tłoki wykonane są ze 

stali. Mokre tuleje cylindrowe gwaran-

tują optymalne chłodzenie zespołu na-

pędowego. Głowica cylindrów silnika 

z żeliwa szarego z grafi tem wermikular-

nym (GGV) jest stabilna i przystosowana 

do wysokich ciśnień w komorze spalania. 

Zwarty i sztywny zespół kół zębatych sil-

nika po stronie odbioru napędu napędza 

m.in. oba górne wałki rozrządu zabudo-

wane w głowicy.

W silniku zastosowano common rail 

z układem zwiększania ciśnienia wtrysku 

X-Pulse. Maksymalne ciśnienie 900 barów 

we wspólnej szynie paliwowej wzmacnia-

ne jest w poszczególnych wtryskiwaczach 

nawet do 2100  barów. Układ X-Pulse na 

bieżąco i dla każdego cylindra z osobna 

dostosowuje parametry wtrysku paliwa do 

aktualnych warunków eksploatacyjnych 

silnika. Zmianie ulegają: moment wtrysku, 

ilość wtryskiwanego paliwa, liczba wtry-

sków oraz ciśnienie wtrysku. Możliwa jest 

także modulacja ciśnienia wtrysku.

Lekko z górki

Bardzo duże znaczenie w transporcie 

ciężkim ma hamulec dekompresyjny High 

Performance Engine Brake. Kierowca ak-

tywuje go dwustopniowo za pomocą dźwi-

gni na kolumnie kierownicy. Moc hamulca 

silnikowego wynosząca 646  KM pozwala 

bezpiecznie zjeżdżać ze wzniesień, w pełni 

kontrolując nawet bardzo ciężkie ładunki. 

W pojazdach zastosowano zautoma-

tyzowaną 16-stopniową skrzynię biegów 

PowerShift  3. Konstruktorzy odpowied-

nio ją wzmocnili, aby mogła przenosić 

cały moment obrotowy silnika. Przełoże-

nie na pierwszym biegu wynosi 11,7, a na 

ostatnim 0,69, co oznacza dużą rozpiętość 

skrzyni, wynoszącą 16,96. PowerShift  3 

rozpoznaje tryb hamowania silnikiem 

podczas zjeżdżania ze wzniesień i utrzy-

muje załączony bieg, tak aby uzyskać z sil-

nika i sprzęgła hydrokinetycznego maksy-

malną moc hamowania. Funkcja pełzania 

ze zintegrowanym trybem manewrowania 

zapewnia proste ruszanie z miejsca. 

Dostępne programy oraz tryby jazdy są 

dostosowane do transportu ponadgaba-

rytów. Do dyspozycji jest program jazdy 

Silnik OM 473

 Moc  Maksymalny
 (kW/KM/obr/min) moment obrotowy
  (Nm/obr/min)
 380/517/1600 2600/1100
 425/578/1600 2800/1100
 460/625/1600 3000/1100

Wieża chłodnicza oprócz 
układu chłodzenia dla 
silnika i dla sprzęgła 
hydrokinetycznego 
zawiera również układ 
hydrauliczny, zbiornik 
sprężonego powietrza 
oraz zbiornik paliwa.

Za kabiną kierowcy 
znajdują się 
osłony boczne 
wieży chłodniczej 
z dużymi wlotami 
powietrza 
chłodzącego 
z prawej strony. 

Obrotowe lampy ostrzegawcze 
stanowią obowiązkowy element 
wyposażenia ciągników do transportu 
ciężkiego. W nowym SLT są one 
montowane wraz z czterema 
dodatkowymi reflektorami na 
chromowanym pałąku, stanowiącym 
optyczny wyróżnik pojazdu.

W środkowej części zderzaka znajduje 
się wspornik montażowy, na którym 
mocowany jest sprzęg przedni do 
transportu ciężkiego. W tym miejscu 
przewidziane są również przyłącza 
hydrauliczne i hamulcowe. 
Zamontowane są także stopnie wejściowe 
ułatwiające serwisowanie.

www.truck-van.pl
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rowanie z minimalnymi prędkościami. 

W pojazdach do transportu ciężkiego ru-

szanie z pełnym tonażem wymaga pręd-

kości obrotowej w zakresie od około 1100 

do 1300  obr/min. Zaletą przenoszenia 

momentu obrotowego za pomocą sprzęgła 

hydrokinetycznego, w którym czynnikiem 

roboczym jest olej napędzający turbinę, 

jest możliwość sprawnego, a jednocześnie 

łagodnego ruszania. Ilość wtłaczanego 

między pompę a turbinę oleju jest regu-

lowana, co umożliwia dostosowywanie 

przekazywanego momentu obrotowego do 

aktualnego zapotrzebowania.

Zaraz po ruszeniu załączane jest obejście 

„turbosprzęgła” i pod działaniem siły odśrod-

kowej następuje usunięcie z niego oleju – sil-

nik jest teraz połączony ze skrzynią biegów 

mechanicznie, poprzez zwykłe sprzęgło cierne. 

Ponieważ wyeliminowano ruszanie na 

półsprzęgle, w pojazdach SLT wystarcza 

jednotarczowe sprzęgło suche. W pojaz-

dach semi-SLT bez sprzęgła hydrokine-

tycznego stosowane jest dwutarczowe 

sprzęgło suche.

W nowym SLT zastosowano drugą ge-

nerację „turbosprzęgła”. Skróceniu uległ 

czas opróżniania sprzęgła z oleju, co pro-

wadzi do szybszej reakcji i w konsekwencji 

do lepszego przyspieszenia załadowanego 

pojazdu. Szybki przyrost momentu ob-

rotowego zapobiega niepożądanemu sta-

czaniu się pojazdu podczas ruszania na 

wzniesieniu.

Połączenie mocnego silnika OM  473 

oraz drugiej generacji sprzęgła hydroki-

netycznego skutkuje przede wszystkim 

sprawnym i dynamicznym ruszaniem 

z miejsca oraz szybkimi reakcjami na pe-

dał gazu nawet przy wysokiej masie cał-

kowitej zestawu ciężarowego. Obudowa 

sprzęgła hydrokinetycznego może zostać 

wstępnie wypełniona olejem, na przykład 

podczas postoju na płaskim terenie z włą-

czonym biegiem, w celu dynamicznego 

ruszenia z miejsca.

Jak po sznurku

Gdy załadowany pojazd znajduje się 

na wzniesieniu z włączonym biegiem, 

dzięki wstępnemu wypełnieniu „turbo-

sprzęgła” może w sposób kontrolowa-

ny powoli stoczyć się z tego wzniesienia 

w celu wykonania żądanego manewru, 

przy czym intensywność staczania regu-

lowana jest pedałem gazu. Jednocześnie 

w każdej chwili może szybko ruszyć do 

przodu. Podczas hamowania turbina jest 

unieruchomiona i ponowne wpompowy-

wany jest olej do obudowy – „turbosprzę-

gło” przejmuje w tym przypadku funkcję 

sprawnego retardera pierwotnego.

W zestawach ciężarowych o masie cał-

kowitej do 250  t w wielu sytuacjach moc 

hamowania jest ważniejsza niż dostęp-

na moc silnika. Mercedes SLT korzysta 

w pierwszym rzędzie z dużej mocy dekom-

presyjnego hamulca silnikowego. Sprzęgło 

hydrokinetyczne zapewnia dodatkową moc 

hamowania na poziomie maks. 476  KM. 

W celu ochrony skrzyni biegów sumę mocy 

obu zwalniaczy ograniczono do 979 KM. Jest 

ona dostępna w szerokim zakresie obrotów, 

co gwarantuje najwyższy poziom bezpie-

czeństwa i maksymalną ochronę hamulca 

zasadniczego podczas zjeżdżania ze wznie-

sienia nawet z maksymalnym obciążeniem.

W praktyce kierowca może polegać na 

wysokiej ciągłej mocy hamowania, ponie-

waż układ chłodzenia zainstalowany za 

kabiną kierowcy w połączeniu ze standar-

dowym układem chłodzenia pod kabiną 

skutecznie odprowadza powstające cie-

pło. Chłodzenie jest skuteczne nawet przy 

temperaturach zewnętrznych rzędu 50°C, 

maksymalnej pobieranej mocy silnika 

i niewielkiej prędkości jazdy.

Chłód z wieży

Za kabiną zabudowano wieżowo układ 

chłodzenia, który łączy chłodzenie silnika 

„power” lub „heavy”. Tryb „heavy” zapro-

jektowano specjalnie do ciężkiego trans-

portu. Punkty zmiany biegu przesunięto 

wyżej, zmiana biegów następuje wyjątko-

wo szybko i odpowiednio do aktualnego 

zapotrzebowania na moment obrotowy, 

a przeskakiwanie biegów z reguły nie ma 

miejsca. Dzięki temu 250-tonowy zestaw 

powinien bez problemów rozpędzać się 

na 10-procentowych wzniesieniach. Aby 

w przypadku pagórkowatego lub górzy-

stego ukształtowania terenu niezawodnie 

utrzymywać stałą prędkość jazdy nawet 

przy ciężkim ładunku, kierowca może 

wyłączyć standardową funkcję EcoRoll 

skrzyni biegów. W trybach „power” i „he-

avy” funkcja ta jest całkowicie wyłączona. 

Kierowca może też korzystać z funkcji 

kickdown.

Z werwą

Sprzęgło hydrokinetyczne działające 

również jak retarder (Mercedes nazywa je 

„turbosprzęgło”) umożliwia zarówno pre-

cyzyjne ruszanie z miejsca, jak i manew-

SLT sprzedawany jest głównie w Europie, 
jednak tego typu ciągniki znajdują nabywców 
również na innych kontynentach, m.in. w Ame-
ryce Południowej i Afryce – tam, gdzie nie 
obowiązują jeszcze restrykcyjne wymogi Euro 6, 
oferowana będzie poprzednia wersja Actrosa.

Do pchania lub ciągnięcia ciężkich ładunków 
– na przykład jako jeden z pojazdów w zespole 
– SLT można wyposażyć z przodu i z tyłu we 
wsporniki montażowe do mocowania sprzęgów 
do transportu ciężkiego. W tym przypadku 
zastosowanie znajduje sprzęg Rockinger 56 E.

Siodło może mieć 
zainstalowany mechanizm 
przesuwny, który 
optymalizuje naciski 
na osie w zależności 
od obciążenia. 

Wersje Actros SLT z zawieszeniem
pneumatycznym
6×4, rozstaw osi 3400 lub 4000 mm
8×4, rozstaw osi 4000 mm

Wersje Arocs SLT z zawieszeniem 
mechanicznym 
6×4, rozstaw osi 3300 lub 3900 mm
8×4, rozstaw osi 3900 mm
8×6, rozstaw osi 4200 mm
6×6, rozstaw osi 3900 mm
8×8, rozstaw osi 4850 mm
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i sprzęgła hydrokinetycznego w pojedyn-

czym obiegu wodnym. Zwiększa to wydaj-

ność chłodzenia, a tym samym wydajność 

pojazdu. Dzięki wspólnemu obiegowi 

podczas wyhamowywania pojazdu wyko-

rzystywana jest również chłodnica silnika. 

Sterowanie układem chłodzenia odbywa 

się poprzez magistralę CAN.

Aby zapewnić optymalną pracę ukła-

du chłodzenia, wlot zimnego powietrza 

umieszczono z prawej strony za kabiną, 

w osłonie bocznej. Gwarantuje to, że 

nawet przy niewielkiej prędkość jazdy 

zasysane będzie powietrze o temperatu-

rze otoczenia, a nie na przykład ogrzane 

ciepłem promieniującym z podzespołów 

pojazdu.

W wieży chłodniczej umieszczono 

również układ hydrauliczny. Jest on napę-

dzany z przystawki odbioru mocy silnika. 

W nowym SLT obiegi oleju hydrauliczne-

go dla ciągnika (dodatkowa pompa wod-

na, napęd wentylatora) oraz naczepy są 

od siebie oddzielone. Dzięki temu unika 

się sytuacji, w których bliżej niezdefi nio-

wany lub nawet zanieczyszczony olej na-

czepy przedostaje się do obiegu ciągnika. 

Jednocześnie gwarantuje to, że obydwa 

obiegi mogą być w pełni obciążane nieza-

leżnie od siebie. 

O Mercedesach SLT również w programie
 „Na Osi” na antenie Motowizja.

Zapraszamy do oglądania.

W dolnej części wieży chłodniczej 

umieszczono duży aluminiowy zbiornik 

paliwa o pojemności 900 l. Zainstalowa-

no tam również zbiornik sprężonego po-

wietrza, chłodnicę paliwa oraz chłodnicę 

układu hydraulicznego. Trzy refl ektory 

robocze zamontowane na górze skutecznie 

doświetlają nocą tył pojazdu.

SLT przystosowany jest do dużej siły 

ciągu. Osie napędowe ze zwolnicami są 

bardzo wytrzymałe. Standardowe prze-

łożenie wynosi 5,333. W przypadku za-

stosowania na osiach napędowych opon 

w rozmiarze 315/80  R  22,5 daje to pręd-

kość obrotową silnika 1490 obr/min przy 

prędkości 80 km/h. Inne dostępne przeło-

żenia osi w zakresie od 4,833 do 6,0 umoż-

liwiają precyzyjne dopasowanie pojazdu 

do preferencji danego użytkownika oraz 

specyfi ki przewozów. Osie napędowe mają 

techniczny dopuszczalny nacisk 16 t.

Tylne osie Actrosa SLT są standardowo 

resorowane pneumatycznie. Arocs  SLT 

ma resory paraboliczne na wszystkich 

osiach. W zależności od specyfi ki zastoso-

wania mają one różne konfi guracje możli-

wych obciążeń. W obydwu modelach SLT 

o konfi guracji 6×4 i 8×4 oś przednia jest 

wykonana identycznie i wyposażona 

w resory paraboliczne oraz hamulce tar-

czowe (za wyjątkiem wariantu z napędem 

na wszystkie koła). W obu przypadkach oś 

ta może mieć nośność 7,5, 8,0  lub 9,0 t.

SLT w wariancie 8×8 ma nowy elektro-

hydrauliczny układ kierowniczy Servo-

twin, gdzie wspomaganie kierownicy zale-

ży od prędkości, a kierownica ma aktywny 

mechanizm samopowracania. Inną cechą 

nowego SLT jest zawieszona pneumatycz-

nie i kierowana elektrohydraulicznie oś 

pchana, produkowana przez Mercedesa do 

modeli czteroosiowych. 

Przed wprowadzeniem na rynek nowy 

SLT przeszedł wyczerpujące testy w różnych 

warunkach. Układ chłodzenia był dokładnie 

badany podczas symulacji komputerowych 

oraz na hamowni. Prototypy poddawano wy-

czerpującym testom na wewnętrznym torze 

doświadczalnym. Tylko zestrojenie układu 

przeniesienia napędu, w tym „turbosprzęgła” 

oraz układu chłodzenia, zajęło cały rok. 

Produkcja nowego SLT zaplanowana 

jest na ok. 1000 sztuk rocznie, z czego 2/3 

ma stanowić Actros, a 1/3 Arocs. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Daimler
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Pomocą służy Iveco. Prezentując no-

wego Stralisa Hi-Way zaproponowało 

jednocześnie narzędzia, które umoż-

liwiają orientację w całkowitych kosztach 

eksploatacji oraz uzyskanie oszczędności. 

TCO, czyli co? 

„Total Cost of Ownership”, czyli „Cał-

kowity Koszt Posiadania” obejmuje bilans 

wydatków i wpływów związanych z na-

byciem, eksploatacją i pozbyciem się po-

jazdu. Każdy przedsiębiorca intuicyjnie 

wybiera rozwiązania, które mają zwielo-

krotnić zysk i zmniejszyć wydatki. Kupuje 

tanio i tylko to, co musi. Inwestuje ostroż-

nie. W czym więc problem? 

Perspektywa czasowa i niekomplet-

ne dane. Krótkoterminowy zysk może 

przesłonić długofalową stratę. Niekiedy 

pominięciu lub zbagatelizowaniu ulegają 

czynniki, których znaczenie rośnie wraz ze 

skalą działania. Czasem spełnianie oczeki-

wań klientów i piecza nad środkami, które 

temu służą, angażuje tak dalece, że nie ma 

już miejsca, aby nabrać dystansu i zastano-

wić się: co tak właściwie robi moja fi rma 

i dlaczego? 

Polscy przewoźnicy nie przypadkiem 

dominują w Europie. Chodzi nie tylko 

o niską stawkę za kilometr. Wielu zarządza 

przedsiębiorstwem bardzo nowocześnie. 

Jednak wciąż pojawiają się nowe sposoby, 

aby polepszyć bilans końcowy. 

Iveco oferuje coś więcej niż oszczędną 

ciężarówkę. Proponuje również urządze-

nia wspomagające ekonomiczną jazdę oraz 

odpowiednią obsługę pojazdu. Oddaje do 

dyspozycji system telematyczny, który po-

mnaża oszczędności w skali całego taboru. 

Dzięki tym rozwiązaniom można korzy-

stać z każdej okazji do zmniejszania wy-

datków. Zarówno wtedy, gdy w grę wcho-

dzi pojedynczy pojazd, jak i cała fl ota. 

Paliwo i płaca

Specjaliści Iveco podzielili całkowity 

koszt posiadania pojazdu na dwa seg-

menty: pierwszy związany jest ściśle 

z ciężarówką. Drugi, to jej „otoczenie”, nie-

zależne od typu pojazdu, jaki wybraliśmy. 

Obejmuje ono wydatki na pensje kierow-

cy, opłaty drogowe, ubezpieczenie, podat-

ki oraz ogumienie. Pierwszy segment zaś, 

to koszt nowego pojazdu, zużycie paliwa, 

AdBlue, olejów i smarów, koszty obsługi, 

w tym napraw, koszt kapitału oraz – jedy-

na pozycja „na plus” – wartość rezydualna. 

Wszystkie te pozycje składają się na rze-

czywiste koszty, jakie ponosi użytkownik 

w okresie eksploatacji ciężarówki. 

Najwięcej wydatków pochłania paliwo, 

ponad 39% całkowitego kosztu posiadania. 

Następne w kolejności jest wynagrodzenie 

kierowcy – 29,6%. W zależności od pozio-

mu płac i cen paliw, dane te mogą różnić 

się w poszczególnych krajach, ale zawsze 

są to dominujące wielkości. Właściciel po-

jazdu nie jest jednak bezsilny wobec tych 

kosztów. Po pierwsze może je ograniczyć, 

a po wtóre sprawić, że przyniosą mu więcej 

korzyści. 

Iveco Stralis Hi-Way był od początku 

projektowany raczej jako system współ-

działający z właścicielem, a nie po prostu 

ciężarówka. Zaczyna się to już w chwili 

składania zamówienia i wyboru wyposa-

żenia. Stralis jest bardzo wszechstronny, 

umie dopasować się do różnych warun-

ków pracy i najbardziej specyfi cznych wy-

magań. O ile tylko przyszły użytkownik 

jest ich w pełni świadomy. 

Masa i opór

Wiele pomysłów, jakie wykorzystuje 

Strails Hi-Way zostało sprawdzonych we 

wcześniejszym EcoStralisie. Zliczanie przy-

szłych oszczędności zaczyna się bowiem już 

w chwili zakupu nowego pojazdu. 

Podstawą jest skrojony na miarę układ 

napędowy. Silniki Cursor zgodne z Euro 6

montowane w Stralisie Hi-Way nie mają 

systemu recyrkulacji spalin EGR. To 

upraszcza ich budowę i obniża masę. 

Tlenki azotu, które są przyczyną monto-

wania EGR redukowane są w katalizatorze 

Hi-eSCR. Przepustnica w układzie wyde-

chowym kontroluje temperaturę spalin 

przedostających się do katalizatora, aby 

zwiększyć jego skuteczność. Jednocześnie 

podnosi ona moc hamulca silnikowego, 

którego właściwe wykorzystywanie spo-

walnia proces zużywania się hamulców 

zasadniczych. 

W całości
W branży transportowej coraz trudniej o zysk. Umieć liczyć 
to za mało. Trzeba jeszcze wiedzieć, co liczyć.

Iveco Stralis Hi-Way 
jest nie tyle ciężarówką, 

co systemem zintegrowanym 
ze środowiskiem pracy. 

System telematyczny Iveconnect Fleet 
w najbardziej wszechstronnym wariancie pozwala 
na dwustronną komunikację z kierowcą. 
Dzięki temu operator floty może na bieżąco, szybko 
i elastycznie reagować na zmienną sytuację. 
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Przełożenie tylnego mostu można 

dopasować do zakładanych warunków 

jazdy. Obecne silniki, charakteryzu-

jące się wysokim momentem obroto-

wym mogą współpracować z mostami 

o niskim, ekonomicznym przełożeniu. 

W dostarczaniu napędu do kół pośred-

niczy zautomatyzowana skrzynia biegów 

EuroTronic. Można ją wyposażyć w tryb 

EcoFleet, który ogranicza możliwość 

ręcznej zmiany biegów. Jeśli prowadzi 

niedoświadczony czy nerwowy kierow-

ca, manipulowanie biegami jest prostą 

drogą do wzrostu zużycia paliwa. Wy-

korzystując EcoSwitch, można ograni-

czyć prędkość maksymalną pojazdu, 

a to znacząco wpływa na zużycie paliwa, 

ponieważ może radykalnie zmniejszyć 

ograniczeniu zużycia paliwa (Green Ro-

uting), a także lokalizator serwisów Iveco 

oraz Driver Attention Support, czyli układ, 

który na podstawie ruchów kierownicy 

rozpoznaje u kierowcy objawy zmęczenia 

i zaleca przerwę w jeździe. 

Dla kosztów eksploatacji kluczowy 

jest jednak DSE (Driver Style Evalu-

ation). Układ ten ocenia styl jazdy kie-

rowcy w czasie rzeczywistym. Rejestruje 

sposób przyspieszania i częstotliwość 

hamowania z wykorzystaniem hamulca 

zasadniczego oraz pomocniczych i na 

tej podstawie określa umiejętność jazdy 

przewidującej. Ocenia też sposób zmia-

ny biegów, biorąc pod uwagę częstotli-

wość zmiany przełożeń i właściwy dobór 

biegu do panujących warunków. Obser-

wuje również sposób, w jaki kierowca 

wykorzystuje bezwładność. 

Informacje układu DSE podawane są 

na kilku poziomach. Ocena całościowa 

wystawiana jest na podstawie ostatnich 

wskazań lub stylu jazdy w wybranym 

okresie. Do komunikacji z kierowcą wyko-

rzystywany jest 7-calowy ekran dotykowy 

Touch-Screen, element rozbudowanego 

systemu informacyjno-rozrywkowego. Bie-

żące wyniki w poszczególnych katego-

riach podawane są za pomocą okrągłych 

wskaźników. Pole czerwone oznacza „źle”, 

żółte „przeciętnie”, a zielone „dobrze”. 

W chwili, gdy paliwo jest tracone niepotrzeb-

nie z określonej przyczyny, w odpowiednim 

wskaźniku zapala się żółta kontrolka. 

System podaje też komunikaty teksto-

we, zalecające określone zachowanie np. 

„zredukuj bieg do 11” lub „odpuść gaz 

nim zaczniesz hamować”. Po zakończe-

niu jazdy kierowca może zażądać raportu 

końcowego, który ma postać gwiazdek 

i oceny procentowej w poszczególnych 

kategoriach. Dodatkowe informacje do-

tyczące danego parametru, z zaleceniami, 

które poprawią wynik, można uzyskać 

używając symbolu „i”. 

Zysk z informacji

System telematyczny Iveconnect Fleet 

pozwala wykorzystywać dane o pojazdach 

i kierowcach. Jest dostępny w dwóch wa-

riantach: „Srebrnym”, który pozwala na ko-

munikację jednokierunkową (do fi rmy) oraz 

„Złotym”, który udostępnia łączność dwu-

kierunkową. Możliwe jest również poszerze-

nie zakresu działania systemu o dodatkowe 

funkcje, np. zarządzanie naczepami. Ivecon-

nect Fleet został opracowany wspólnie z fi r-

mą Qualcomm. Jego użytkowanie wiąże się 

z wnoszeniem miesięcznej opłaty. 

Umowa „Srebrna” obejmuje między 

innymi: ANS (Assistance Non-Stop), re-

jestrację okresu pracy i wypoczynku kie-

rowcy w czasie rzeczywistym w systemie 

Fleetvisor, określanie położenia pojazdu 

w czasie rzeczywistym, przesył danych 

identyfi kujących kierowcę, informacje 

o przebytej drodze i zużyciu paliwa, czas 

przybycia i odjazdu z miejsca dostawy 

(w tym geofencing), analizę przewozu i za-

rządzanie przesyłką, a w opcji również ra-

port ze wskazań systemów DSE i DAS oraz 

zdalne pobieranie danych z tachografu. 

Umowa „Złota” uzupełnia te funkcje 

o wymianę wiadomości tekstowych z kie-

rowcą, przekazywanie zleceń i zarządzanie 

nimi, rejestrację okresu pracy i wypoczyn-

ku kierowcy w czasie rzeczywistym i poda-

wanie tych informacji w kabinie kierowcy 

na ekranie Touch-Screen, a także zarzą-

dzanie dodatkowym sprzętem. 

Dostęp do danych można uzyskać za 

pośrednictwem bezpiecznego portalu in-

ternetowego Fleetvisor. Pozawala on na 

bieżąco kontrolować pojazdy oraz gene-

ruje raporty, które można wykorzystać do 

usprawnienia zarządzania fl otą. 

Osobne oszczędności wynikają z pro-

gramu obsługi serwisowej Elements. Niska 

awaryjność ogranicza przestoje, a staranna 

obsługa pozwala uniknąć niespodziewa-

nych, często kosztownych napraw. 

Dzięki wyposażeniu Stralis Hi-Way 

może zaoszczędzić nawet 10% paliwa. Do-

skonalsza jest jednak nie tylko ciężarówka, 

która w dodatku ma wyższą wartość re-

zydualną. Dzięki DSE lepszy staje się kie-

rowca, a Iveconnect Flet poprawia wyniki 

fl oty. Tym sposobem właściciel uzyskuje 

wpływ na większość wydatków składa-

jących się na całkowity koszt posiadania 

i może uzyskać maksymalne oszczędności. 

Iveco szacuje, że całkowity koszt posiada-

nia nowego Stralisa jest o 6% niższy niż 

poprzedniego modelu, co stanowi kwotę 

godną uwagi, szczególnie przeliczając ją na 

wielkość fl oty. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Iveco

Nowoczesne silniki są bardziej 
wydajne od poprzedników. 
Właściwy dobór poziomu mocy 
korzystnie wpływa na zużycie 
paliwa i pracę katalizatora SCR. 

Praca wg planu. W dobrym za-
rządzaniu flotą oraz obsługą serwi-
sową tkwi duży potencjał oszczęd-
ności. Iveco proponuje ze swej 
strony gotowe rozwiązania. 

Ergonomiczne 
miejsce kierowcy. 
System DSE sprawia, 
że oszczędna jazda 
staje się nawykiem. 

opory ruchu. Do prędkości 60÷70 km/h 

najwięcej energii pochłania pokonywa-

nie oporów toczenia. Jeśli samochód 

jedzie szybciej, opór aerodynamiczny 

zyskuje przewagę i bardzo szybko rośnie 

proporcjonalnie do kwadratu prędkości. 

Moc zużyta na jego pokonanie wzrasta 

do sześcianu prędkości. Dlatego różnica 

nawet 5 km/h jest znacząca. 

Kabina Stralisa Hi-Way została udosko-

nalona aerodynamicznie. Ma o 3% niższy 

współczynnik oporu aerodynamicznego, 

co przekłada się na mniejsze nawet o 2% 

zużycie paliwa. Zamawiając opony o ni-

skich oporach toczenia, można dodatkowo 

zaoszczędzić. Sposobem na to jest również 

system TPSM (Tyre Pressure Monitoring 

System), który nadzoruje ciśnienie w ogu-

mieniu. Trzeba pamiętać, że prawidłowe 

ciśnienie sprzyja wydłużeniu żywotności 

opon. 

Trening w pracy

Systemy pokładowe nowego Stralisa 

fi rma określa jako Iveconnect Drive. Jest 

wśród nich nawigacja, która daje moż-

liwość wyznaczania tras sprzyjających 
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W 
Polsce bardzo popularne są in-

stalacje gazowe LPG. W o wiele 

mniejszym stopniu stosowane są 

napędy CNG, LNG – głównie występują 

w autobusach. Silniki zasilane gazem wy-

magają odpowiednio dobranego oleju sma-

rowego. Wynika to przede wszystkim z tego, 

że proces spalania paliwa gazowego znacz-

nie odbiega od spalania paliwa ciekłego. 

Paliwo ciekłe mieszając się z powietrzem, 

ulega częściowemu lub całkowitemu odpa-

rowaniu, obniżając temperaturę mieszanki 

paliwowo-powietrznej w chwili jej zapłonu 

lub samozapłonu. Proces ten nie zachodzi 

przy zasilaniu paliwem gazowym. W komo-

rze spalania występują wyższe temperatury, 

a cienki fi lm olejowy podlega wyższym 

obciążeniom termicznym, szybszemu utle-

nianiu, co ma wpływ na szybszą degradację 

oleju w czasie eksploatacji. 

Zasadniczą wadą paliw gazowych w po-

równaniu do paliw ciekłych jest brak od-

powiednich właściwości smarnych gazu, 

co może prowadzić do szybszego zużywa-

nia się tulei cylindrów, tłoków, pierścieni, 

zaworów i gniazd zaworowych. Dodat-

silnika w komorze spalania jak również na 

warstwę fi lmu smarowego. Ma to również 

wpływ na średnią temperaturę całego sil-

nika oraz oleju w misce olejowej, co może 

przyczyniać się do zwiększonego zużycia 

oleju na skutek większych przepływów 

oleju o niższej lepkości do komory spala-

nia oraz w wyniku większego odparowania 

oleju. Przy zasilaniu paliwem gazowym 

szczególnie wymagane jest utrzymanie sil-

nika w czystości, na co ma wpływ głównie 

olej smarowy. W wysokiej temperaturze 

powstaje więcej osadów wysokotempera-

turowych, przez co olej smarowy powinien 

posiadać specjalnie dobrane dodatki dys-

pergująco-myjące rozpuszczające w oleju 

większą liczbę osadów. Olej powinien przy 

tym zachować inne ważne funkcje, w tym 

bardzo dobre właściwości smarne cienkiej 

warstwy olejowej. 

Biorąc pod uwagę zupełnie inne warun-

ki pracy silnika przy zasilaniu paliwem ga-

zowym, należy szczególnie zwracać uwagę 

na dobór odpowiedniego oleju. Oleje sma-

rowe do silników zasilanych LPG (miesza-

nina gazów propan-butan) i CNG (sprę-

żony gaz ziemny), LNG (skroplony gaz 

Smarowanie 
gazowca

Konkurencyjne ceny gazu coraz częściej skłaniają floty 
do korzystania z alternatywnych źródeł napędu. W jaki sposób 
zadbać o silnik, żeby dobrze pracował w nowych warunkach? 
Trzeba pamiętać o dobraniu odpowiedniego oleju. O tym, 
jak zmieniają się warunki pracy silników zasilanych gazem 
i jakie należy stosować oleje do ich smarowania, mówi Michał Skrobecki, 
specjalista ds. rozwoju produktów w Dziale Badań i Rozwoju Orlen Oil.

» Zasadniczą wadą paliw gazowych w porównaniu 
do paliw ciekłych jest brak odpowiednich właściwości 

smarnych gazu, co może prowadzić do szybszego 
zużywania się tulei cylindrów, tłoków, pierścieni, 

zaworów i gniazd zaworowych «

kowo proces spalania mieszanki gazowo-

-powietrznej zachodzi znacznie wolniej, 

szczególnie przy mieszankach ubogich, 

przez co stosunkowo wysoka temperatura 

w dłuższym czasie oddziałuje na elementy 

ziemny) znacznie różnią się od standar-

dowych olejów silnikowych dostępnych 

na rynku. W ofercie Orlen Oil dostępne 

są dedykowane oleje do LPG, Platinum 

Classic Gas do stosowania w samochodach 
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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!

U
-
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osobowych i lekkich dostawczych wyposa-

żonych w instalacje gazowe. Oleje te wy-

stępują w trzech klasach lepkości. Olej mi-

neralny 15W-40, półsyntetyczny 10W-40

oraz syntetyczny 5W-40 do stosowania 

w zależności od wymagań producenta sil-

nika co do klasy lepkości i jakości. Oleje te 

gwarantują doskonałe smarowanie silników 

zasilanych paliwem LPG oraz benzyną. Za-

pewniają szczególną czystość silnika przez 

cały rok dzięki specjalnie dobranym dodat-

kom myjącym. Skutecznie ochronią przed 

zużyciem silniki spalające dwa rodzaje 

paliwa, wydłużając przy tym okres eksplo-

atacji. Oleje Platinum Classic Gas idealnie 

nadają się do pojazdów poruszających się 

po trasach szybkiego ruchu i w mieście. 

Olej syntetyczny Platinum Classic Gas 

5W-40 zalecany jest szczególnie do stoso-

wania w samochodach nowoczesnego typu, 

zem ziemnym, który stosowany jest głów-

nie w taborze miejskim. Zastosowanie 

gazu ziemnego oraz oleju Platinum Ultor 

CNG 15W-40 specjalnie przystosowa-

nego do tego typu paliwa znacząco wpły-

» Ze względu na o wiele cięższe warunki 
pracy silnika zasilanego paliwami gazowymi czasookresy 

wymiany oleju powinny ulec skróceniu «

Producenci silników i samochodów 

zwykle podają zalecenia co do czasookre-

sów wymiany oleju przy zasilaniu standar-

dowo benzyną lub olejem napędowym. 

Nie podają zaleceń dla silników z zamon-

» Przy zasilaniu paliwem gazowym szczególnie 
wymagane jest utrzymanie silnika w czystości, 

na co ma wpływ głównie olej smarowy. 
W związku z tym powinien posiadać specjalnie dobrane 

dodatki dyspergująco-myjące 
rozpuszczające większą liczbę osadów «

wa na ochronę środowiska oraz zmniej-

szenie poziomu hałasu. Olej podczas 

pracy zachowuje trwały fi lm smarowy 

w warunkach wysokich obciążeń termicz-

nych i mechanicznych, zapewniając wy-

towaną, szczególnie niefabrycznie insta-

lacją gazową LPG. Ze względu na o wiele 

cięższe warunki pracy silnika zasilanego 

paliwami gazowymi czasookresy te powin-

ny ulec skróceniu. W przypadku samocho-

dów dostawczych i autobusów z fabrycznie 

zainstalowanymi instalacjami gazowymi 

lub odpowiednio przerobionymi silnikami 

Diesla tak, aby mogły być zasilane gazem 

ziemnym, należy stosować się do zaleceń 

producenta, co do jakości oleju oraz cza-

sookresów jego wymiany. Użytkownicy 

posiadający instalacje gazowe mogą bez 

obaw stosować dedykowane oleje silniko-

we Orlen Oil, wymieniając je zgodnie z za-

leceniami w książce serwisowej pojazdu. ▐

Fot. Orlen, Scania

wyposażonych zarówno w sekwencyjne, jak 

i półsekwencyjne instalacje gazowe.

W ofercie Orlen Oil dostępny jest rów-

nież olej Platinum Ultor CNG 15W-40 do 

stosowania w silnikach wysokoprężnych 

zasilanych sprężonym lub skroplonym ga-

soką ochronę przed zużyciem. Zapewnia 

również niewielkie zużycie oleju, dzięki 

niskim stratom na odparowanie, oraz od-

powiednią czystość silnika, dzięki specjal-

nie dobranym dodatkom dyspergująco-

-myjącym. 
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Spełnienie najnowszych norm emisji 

spalin wymusiło stosowanie syste-

mów oczyszczania spalin składają-

cych się z układów selektywnej redukcji 

katalitycznej (SCR) i recyrkulacji spalin 

(EGR). Do nich, na końcu rury wydecho-

wej należało dołączyć fi ltr cząstek stałych 

(zazwyczaj nazywany skrótowo – FAP 

z francuskiego fi ltre a particules bądź DPF 

z angielskiego diesel particulate fi lter). 

Ponadto w silnikach Euro 6 przekonstru-

owano układy wtryskowe, by paliwo poda-

wane było pod dużo większym ciśnieniem. 

Ciśnienia w układzie common rail osiągają 

już 2500 barów. Skróciło to czas wtryski-

wania paliwa i jednocześnie zmniejszy-

ło ilość powstających związków cząstek 

stałych, sadzy oraz NOx. Pojawiły się też 

w silnikach Euro 6 „niskopopiołowe” oleje 

silnikowe, a do obecnych od zawsze silni-

kowych fi ltrów powietrza, oleju czy paliwa 

dołączyły jeszcze fi ltry mocznika w syste-

mach AdBlue (znane od chwili wprowa-

dzenia Euro 5).

DPF do 300 tys. km

Termin cząstki stałe, odnosi się po prostu 

do sadzy powstałej w wyniku niecałkowitego 

spalania paliwa. Głównym elementem, który 

nie dopuszcza do wydalenia cząstek stałych 

do atmosfery jest fi ltr DPF. Zasada jego dzia-

łania jest bardzo prosta. Poprzez rozgrzanie 

układu wydechowego w tym fi ltra cząstek 

stałych możliwe jest odpowiednie dopalenie 

wszystkich szkodliwych substancji wydoby-

wających się z komór spalania. Cząstki stałe 

mogą dopalić się tylko przy bardzo wysokiej 

temperaturze, jaka powinna panować w fi l-

trze (do 600÷700°C). 

Filtr cząstek stałych zbudowany jest 

z ceramicznego korpusu umieszczonego 

w metalowej obudowie, która najczęściej 

wykonana jest ze stali nierdzewnej ze 

względu na swoją żywotność. Wnętrze to 

z reguły węglik krzemu pokryty tlenkiem 

glinu i tlenkiem ceru, a na nim osadzone 

są cząstki platyny. Wewnątrz korpus jest 

podzielony na niewielkie kanały ułożone 

względem siebie równolegle. Każdy z nich 

ma zatkany (zamknięty) jeden z końców 

– albo od strony dolotowej, albo od stro-

ny wylotowej. Ułożone są naprzemiennie, 

aby tworzyć pewnego rodzaju siatkę. Takie 

ułożenie wymusza na spalinach przepływ 

przez porowate ścianki poszczególnych 

kanałów, dzięki czemu zatrzymują i gro-

madzą się tam cząstki sadzy. Sadza zatrzy-

mywana w kanalikach fi ltra ulega w czasie 

normalnej pracy silnika całkowitemu spa-

leniu dzięki wysokiej temperaturze spalin, 

nadmiarowi tlenu z powietrza i obecności 

katalizatorów utleniania. Spalanie to nazy-

wane jest samoregeneracją fi ltra.

Dla wielu kierowców największym 

problemem prawidłowej pracy fi ltra jest 

niezapewnienie podstawowego warunku, 

czyli rozgrzanie układu wydechowego. Po-

woduje to trwałe zablokowanie kanalików 

fi ltra i konieczność jego wymiany. Dlate-

go coraz częściej silniki spalinowe wraz 

z układem oczyszczania spalin wyposaża-

ne są w funkcje dopalania fi ltra DPF. Dziać 

się to może również automatycznie bez 

wiedzy kierowcy. Trwałość fi ltrów DPF 

osiąga nawet 300 tys. km, co w transporcie 

ciężarowym lub autobusowym jest całko-

wicie do zaakceptowania. 

Pojazdy wyposażone w układ SCR, po-

siadają dodatkowy zbiornik, z którego 

roztwór mocznika jest wtryskiwany pod 

Sterylnie pod maską
Wprowadzenie normy Euro 6 zmusiło producentów pojazdów 
użytkowych do wyraźnych działań odnośnie konstrukcji 
silników i sposobu filtrowania ich spalin. Jednak nie wszystkie 
rodzaje filtrów w pojazdach musiały ugiąć się pod wymogiem 
nowych restrykcji.
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zanieczyszczenia z amoniaku przed poda-

niem go do wtryskiwacza.

Bez większych zmian

Z kolei zadaniem fi ltrów powietrza jest 

oczyszczanie powietrza z drobnych pyłów 

przed jego przedostaniem się do silni-

ka. Cząstki zanieczyszczeń (dymy prze-

mysłowe i spaliny, sadza, bakterie, kurz 

uliczny, zarodniki, pyłki kwiatowe) są 

zatrzymywane przez specjalny materiał, 

o porowatej, włóknistej strukturze, odpor-

ny na temperaturę oraz zawilgocenie wodą 

i olejem. Filtry powietrza redukują też szu-

my powstające przez zasysane powietrze. 

Stosowane materiały fi ltracyjne stanowią 

tu połączenie papieru fi ltracyjnego i włók-

niny poliestrowej, zapewniając optymalne 

spektrum fi ltracji zanieczyszczeń, wielko-

wysokim ciśnieniem bezpośrednio do ka-

talizatora gazów wydechowych. W wyniku 

temperatury gazów wydechowych roztwór 

mocznika rozkłada się (podlega hydrolizie) 

na amoniak i dwutlenek węgla. Następnie 

amoniak reaguje z tlenkami azotu, tworząc 

wolny azot i parę wodną. W ten sposób sys-

tem SCR wykorzystujący roztwór mocznika 

redukuje emisję szkodliwych gazów NOx. 

W układzie tym niezbędne są fi ltry mocz-

nika AdBlue, które mają za zadanie usuwać 

Jak często wymieniać filtry? 

Filtr powietrza: zgodnie z instrukcjami producenta, lecz nie rzadziej niż raz na dwa lata.
Filtr oleju: podczas wymiany oleju na nowy.
Filtry oleju napędowego: zawsze przed sezonem zimowym.
Filtr cząstek stałych: przy prawidłowej eksploatacji pojazdów użytkowych najpóźniej 
przy 300 000 km przebiegu.

Prawidłowy montaż 
filtrów oleju wymaga 
posmarowania górnej 
powierzchni uszczelki 
warstwą czystego 
oleju silnikowego.

Aby zapobiegać wzrostowi emisji spalin warto regularnie sprawdzać stan filtru paliwa. Filtry 
paliwa chronią pompę wtryskową oraz oczyszczają paliwo z pozostałości wody i bardzo drobnych 
zanieczyszczeń. Zła skuteczność filtru paliwa może być przyczyną uszkodzenia aparatury wtryskowej, 
co powoduje zwiększoną emisję spalin. Jego regularna wymiana pozwala uniknąć zakłóceń pracy 
silnika w wyniku niestabilnego podawania paliwa podczas przyśpieszania, przedwczesnego zużycia 
systemu wtrysku i złego spalania powodującego spadek osiągów silnika i wzrost emisji spalin.

Ceramiczny 
wkład filtrujący 
izolowany termo-
włókniną, umiesz-
czany w metalowej 
obudowie.

Wszystkie filtry powietrza pakuje 
się w woreczki foliowe, co służy 
ochronie kartonów indywidualnych 
przed olejem, którym są nasączane 
same filtry. Nasączanie olejem 
ma służyć poprawie parametrów 
filtracyjnych.

Przekrój tłumika wydechowego w autobusie miejskim z SCRT: [1] Strumień spalin [2] Katalizator 
utleniający do silnika wysokoprężnego [3] Zamknięty filtr cząstek stałych CRT [4] Wtrysk AdBlue 
[5] Przewód doprowadzający AdBlue [6] AdBlue linia przemiany [7] Moduł katalizatora SCR 
[8] Katalizator zatrzymujący amoniak [9] Czujniki NOx. Regeneracja filtra cząstek stałych przebiega 
w normalnym trybie samoczynnie, bez ingerencji ze strony kierowcy. Ta, przebiegająca w trybie 
ciągłym, pasywna regeneracja zapewnia zamianę wychwyconych przez materiał filtrujący cząstek 
węgla w CO2, dzięki czemu filtr nie zapycha się.

ści 5÷30 μm. Materiały te są impregnowane 

żywicami i poddane obróbce termicznej, 

co zabezpiecza fi ltr przed wpływem wil-

goci oraz oparów oleju i paliwa. W fi ltrach 

do samochodów ciężarowych stosuje się 

także specjalny rodzaj papieru fi ltracyjne-

go, typu fl ame retardant. Do konstrukcyj-

nego usztywnienia fi ltra wykorzystuje się 

strużki klejowe i siatki wzmacniające, co 

chroni fi ltr przed nadmiernym odkształ-
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rantująca szczelność, obudowa wykonana 

z blachy, odporna na uszkodzenia mecha-

niczne, wzmocnienie rdzenia, konieczne 

przy działaniu dużych sił ściskających, za-

wór zwrotny, skutecznie zabezpieczający 

przed spływaniem oleju z fi ltra w stronę 

pompy (od strony czystej zawór zapobiega 

powstawaniu zjawiska „suchego startu”), 

zawór bezpieczeństwa (precyzyjnie dobra-

na wartość ciśnienia otwarcia zapewnia 

ciągły przepływ oleju przy nadmiernym 

zanieczyszczeniu fi ltra), papier fi ltracyjny 

z dodatkiem włókien syntetycznych (im-

pregnowany żywicami, odporny na różnice 

temperatur oraz kwasy powstałe w wyniku 

reakcji chemicznych) i głębokie przytłocze-

nia zapewniające równomierne rozłożenie 

plis, przez co zwiększają chłonność fi ltra. 

Dokładność fi ltracji fi ltrów oleju wynosi 

od 10 do 25 μm. To wystarcza, by pracowa-

ły one w silnikach Euro 6. To oleje zostały 

bardziej dostosowane do Euro 6 niż same 

fi ltry. Mowa tu o „niskopopiołowych” ole-

jach silnikowych. W skład każdego oleju 

wchodzi pakiet dodatków uszlachetniają-

cych, nadających mu wysoką jakość, chro-

niących przed utlenianiem i działaniem 

wysokich temperatur, zabezpieczających 

części silnika przed zużyciem i korozją, 

zapewniających odpowiednie parametry 

eksploatacyjne silnika nawet przy znacz-

nie wydłużonych przebiegach między wy-

mianami. Wiadomo, że w bardzo wysokiej 

temperaturze panującej w cylindrach może 

ulec spaleniu niewielka ilość oleju silniko-

wego. Problem stwarzają zwłaszcza niektóre 

dodatki uszlachetniające, które spalając się, 

tworzą popiół składający się z nieorganicz-

nych, trudnych do usunięcia osadów i to 

one, a nie jakiekolwiek składniki oleju, po-

wodują trwałe blokowanie fi ltrów DPF. 

Filtry paliwa służą do czyszczenia paliwa 

z zanieczyszczeń stałych (piasek, iły, rdza, 

cząstki metali), wody, powstałej z pary wod-

nej, oraz cząsteczek żywicznych, powstałych 

w wyniku utlenienia oleju napędowego. Fil-

try te chronią też delikatne części układów 

zasilania wysokociśnieniowego common 

rail czy pompowtryskiwaczy, bo czyste pali-

wo musi przeciskać się przez końcówki wtry-

skiwaczy z otworkami o średnicy 0,12 mm.

Filtry paliwa wykonane są z zewnątrz z bla-

chy odpornej na korozję i uszkodzenia me-

chaniczne. Starannie wykonany gwint od-

pływowy ułatwia montaż fi ltra, a specjalne 

wzmocnienia zwiększają odporność rdze-

nia na działanie dużych sił ściskających. 

Dodatkowo fi ltry typu PDS zawierają zawór 

z uszczelką do zlewania wody. Zużyte bądź 

niesprawne fi ltry paliwa mogą obniżać osią-

gi i płynność pracy silnika, a także zakłócać 

funkcjonowanie układu rozruchowego. 

Z tego względu zaleca się regularną wy-

mianę fi ltrów paliwa. Stosowane w fi ltrach 

paliwa wielowarstwowe materiały fi ltracyjne 

są odporne na działanie paliw. Charaktery-

zują się też zdolnością do kondensacji wody 

na włókninie, odpornością na działanie do-

datków chemicznych zawartych w paliwie, 

dużą chłonnością cząstek oraz wysoką sku-

tecznością oddzielania wody z paliwa. Dzięki 

temu znakomicie usuwają zanieczyszczenia, 

zapewniając ochronę układu zasilania pali-

wem. Zwiększają też ochronę nowoczesnych 

układów wtryskowych, co nie zmusza nas 

do poszukiwania specjalnych rozwiązań 

dedykowanych Euro 6. Dokładność fi ltracji 

fi ltrów paliwa wynosi od 3 do 5 μm.

Gaz bardziej wymagający

Stosowanie gazu ziemnego lub mie-

szanki propan-butan jako alternatywnego 

źródła zasilania silników spalinowych sta-

ło się bardzo powszechne. W instalacjach 

tego typu stosuje się małe wymienne wkła-

dy fi ltrujące mieszankę gazową. Silniki te 

ze względu na samą czystość spalania pa-

liw gazowych spełniają normy Euro 6 bez 

specjalnych zmian konstrukcyjnych.

Bosch opracował koncepcję filtrów cząstek stałych ze spieku 
metalowego przeznaczonych do samochodów osobowych 
i pojazdów użytkowych z silnikami Diesla. Rozpoczęcie produkcji 
seryjnej nastąpiło już w 2005 r. Cechą charakterystyczną tych 
filtrów jest ich bezobsługowość. Ich żywotność dorównuje 
żywotności samochodu, w którym zostały zamontowane.

W Euro 6 masa cząstek stałych musi zostać zredukowana o 66% w porównaniu 
z Euro 5. Oprócz tego po raz pierwszy trzeba zachować wartość graniczną 
liczby cząstek. Można ją osiągnąć wyłącznie poprzez zastosowanie zamkniętych 
filtrów cząstek stałych. MAN łączy katalizator SCR z zamkniętym filtrem cząstek 
stałych, katalizatorem utleniającym oraz odpowiednimi czujnikami w jeden 
kompaktowy system SCRT, który mieści się w tłumiku układu wydechowego.

ceniem w trudnych warunkach pracy. 

Dzięki zastosowaniu specjalnego rodzaju 

plisowania, chłonność fi ltrów powietrza 

wynosi 0,3 kg na m2. Rozłożenie plis jest 

równomierne, a wyraźne zatłoczenia za-

pobiegają przywieraniu do siebie sąsied-

nich plis, przez co fi ltracja odbywa się całą 

powierzchnią medium fi ltracyjnego. Filtry 

powietrza zapewniają skuteczność fi ltracji 

rzędu 99,95%. To sprawia, że nie wymaga-

ły zmian podyktowanych normą Euro 6.

Za fi ltrację oleju silnikowego odpo-

wiadają fi ltry oleju. Zatrzymują wszelkie 

Filtry badane są w kierunku 
zgodności z następującymi 
normami jakościowymi:

▐ ISO 5011; ISO 12103-1 
 – dla filtrów powietrza,
▐ ISO/TS 13353; ISO/TR 13353 
 – dla filtrów paliwa,
▐ ISO 4548/4; ISO 4548/9; ISO 4548/5 
 – dla filtrów oleju

toksyny i zanieczyszczenia, dostarczone 

z powietrzem i paliwem, wytworzone w wy-

niku ścierania par trących oraz wytworzone 

w trakcie procesów chemicznych, związa-

nych z pracą silnika. Układ olejowy silnika 

spalinowego jest układem zamkniętym. Fil-

try oleju nie powstrzymują degradacji oleju, 

dlatego należy go wymieniać zgodnie z za-

leceniami producenta samochodu. Zaleca 

się, aby fi ltry oleju wymieniać każdorazowo 

przy okazji wymiany oleju silnikowego. 

O zużyciu fi ltra oleju świadczy podwyż-

szenie lepkości oleju, co w konsekwencji 

prowadzi do spadku wydajności silnika, 

wzrostu zużycia paliwa, a w skrajnych przy-

padkach – do uszkodzenia silnika. Filtry te 

muszą utrzymać olej w idealnym stanie we 

wszystkich miejscach silnika, zapewniając 

jednocześnie bardzo wysoką wydajność 

w dłuższym okresie użytkowania. Decydują 

o tym m.in.: odpowiednia uszczelka, gwa-
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W instalacjach starszych generacji wy-

mienne wkłady fi ltrujące umieszczano 

w specjalnych obudowach przed parowni-

kami. Rozwiązanie to zapobiegało możli-

wości wystąpienia wysokich temperatur 

na wkładzie fi ltrującym. W systemach 

zasilania gazem z wielopunktowym wtry-

skiem, ze wspólną magistralą ciśnieniową 

i indywidualnymi wtryskiwaczami dla po-

szczególnych cylindrów, stosuje się wkład 

fi ltra montowany w obudowie, która jest 

integralną częścią zespołu reduktor-pa-

rownik. Parownik ogrzewany jest wodą 

z układu chłodzącego. W związku z wystę-

powaniem podczas pracy silnika wysokiej 

temperatury w parowniku, systemy tego 

typu wymagają stosowania wkładów fi l-

trujących o podwyższonych własnościach 

wytrzymałościowych. Wychodząc naprze-

ciw zwiększonym wymaganiom rynku, 

opracowano nowatorską konstrukcję wy-

miennych wkładów fi ltrujących bez zasto-

sowania kleju. Tradycyjną metodą łącze-

nia przegrody fi ltracyjnej z denkami jest 

montaż za pomocą masy klejowej. Różnice 

temperatur, różnica w gęstości kleju i de-

nek oraz długa eksploatacja wymiennego 

wkładu fi ltrującego może spowodować 

oddzielenie się denek od przegrody fi ltra-

cyjnej. W celu wyeliminowania możliwo-

ści wystąpienia tego zjawiska opracowano 

metodę łączenia przegrody fi ltracyjnej 

z denkami bez użycia masy klejowej. 

Przegroda fi ltracyjna jest bezpośrednio 

zatopiona w denkach wkładu. Nowa kon-

strukcja i technologia montażu tego typu 

wkładów jest dużo bardziej odporna na 

zmęczenie temperaturowe, zapewnia cał-

kowitą szczelność połączenia przegrody 

fi ltracyjnej z denkiem oraz stabilność wy-

miarową wkładu podczas całego okresu 

eksploatacji. Wkłady takie charakteryzują 

się jednocześnie wysoką skutecznością 

oczyszczania przez cały okres eksploatacji.

Aby zapewnić optymalne smarowanie 

silnika Euro 6 oraz efektywną ochronę 

przed zanieczyszczeniami, producenci sa-

mochodów określają okresy wymiany oleju 

oraz fi ltrów. Podczas ustalania tego okresu 

bierze się pod uwagę między innymi takie 

czynniki jak: proces degradacji oleju, tem-

peraturę otoczenia, styl jazdy oraz stopień 

zanieczyszczenia powietrza. Ale już sami 

producenci fi ltrów nie podają okresów wy-

miany dla swoich fi ltrów, lecz projektują 

wyroby tak, aby posiadały porównywalne 

właściwości do fi ltrów oryginalnych. 

Wielu użytkowników chce redukować 

koszty eksploatacji poprzez wydłużanie 

okresów pomiędzy wymianą oleju i fi ltrów 

w silnikach swoich pojazdów. Dotyczy to 

szczególnie dużych silników, gdzie koszt wy-

miany oleju i fi ltrów jest znaczny. Wydłuża-

nie rekomendowanego przez producentów 

samochodu okresu wymian powinno być 

poprzedzone dokładną kalkulacją zysków 

i potencjalnych strat związanych ze zwięk-

szonym zużyciem silnika. Kłóci się to z bar-

dziej sterylnymi warunkami pracy, jakich 

potrzebują silniki Euro 6. ▐

Michał Mariański
Fot. Scania, WF PZL-Sędziszów, Volvo, 

MAN, Filtron, Bosch

Andrzej Majka, 
konstruktor z Wytwórni Filtrów „PZL-Sędziszów” 

Nowoczesne filtry powietrza, spełniające wymogi normy Euro 6, są wyko-
nywane z wysokowydajnych materiałów filtracyjnych z powłoką z nano-
włókien. Przykładem może być np. WA201840 przeznaczony do samo-
chodów ciężarowych Scania Serii P i R. W przypadku filtrów oleju stoso-
wane są moduły złożone z filtru głównego i odśrodkowego. Nowy moduł 
zapewnia optymalne osiągi silnika i wydłuża czas eksploatacji, sygnalizu-

jąc kierowcy konieczność wymiany zużytych elementów. 
Z kolei filtry paliwa, zgodne z wymogami normy Euro 6, zatrzymują niemal wszystkie cząstki 
o rozmiarach większych niż 4 μm. Gwarantuje to wysoki poziom ochrony wymagany przez 
najnowszą generację systemów wtrysku paliwa common rail.
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80 lat doświadczeń
Co łączy ze sobą producenta naczep Kögel z Kaczorem 
Donaldem?  Wiek. W tym roku obchodzą 80. urodziny. 
Kögel świętuje swój jubileusz dokładnie 1 maja 2014 r.

naczep z zachowaniem optymalnego sto-

sunku ceny do oferowanego produktu. 

Siedziba fi rmy i główny zakład produk-

cyjny Kögel Trailer GmbH & Co. KG znaj-

dują się w bawarskiej miejscowości Bur-

tenbach. Kögel posiada również zakłady 

i siedziby w Niemczech (Neu-Ulm i Duin-

gen), Czechach (Chocen) i Rosji (Moskwa 

i Petersburg). Dzięki pracy blisko 1000 

pracowników fi rma osiągnęła w 2013 r. 

obrót sięgający 275 mln euro. ▐

Fot. Kögel

Thomas Heckel, 
CEO w firmie Kögel

W naszej branży nic nie li-
czy się bardziej niż trady-
cja, doświadczenie i kom-
petencja. Wszyscy klienci 
firmy Kögel korzystają 

z tych zdobyczy. Także ci, którzy dopiero chcą 
się nimi stać. W firmie Kögel w ten sposób 
łączona jest tradycja, teraźniejszość i przy-
szłość. O przeszłości świadczy fakt naszego 
osiemdziesiątego jubileuszu, teraźniejszość 
zaś odzwierciedla się w naszym szerokim 
postrzeganiu rynku pojazdów użytkowych. 
Przyszłość widzimy pod znakiem dalszej 
optymalizacji produktów na potrzeby klien-
tów, rozwijania strategicznych partnerstw 
i proponowania innowacyjnych rozwiązań.

Jubileuszowy rok niemieckiego pro-

ducenta naczep będzie zdominowany 

przez imprezy i akcje dla klientów, 

pracowników, dostawców oraz wszystkich 

osób interesujących się działalnością fi r-

my Kögel. Oprócz dnia otwartych drzwi, 

imprezy z okazji 80. urodzin na targach 

pojazdów użytkowych IAA, przeróżnych 

akcji promocyjnych i dobroczynnych za-

planowano wiele niespodzianek. 

Od powstania fi rmy w 1934 r. Kögel 

wyprodukował ponad 500 tys. pojazdów. 

Punktami zwrotnymi w historii fi rmy są 

przełomowe nowości. Pierwsza naczepa 

chłodnia o konstrukcji w całości z tworzy-

wa sztucznego (1961), pierwsze nadwozie 

wymienne na podporach (1965), pierwsza 

samonośna aluminiowa wywrotka z za-

okrągloną wanną (1966) czy opatentowana 

centralnoosiowa naczepa wywrotka (1974), 

pierwsze lekkie naczepy siodłowe (1982), 

pierwsze wanny KTL do optymalnej ochro-

ny antykorozyjnej ram (2001), przedłużone 

o blisko 1,3 metra naczepy Euro Trailer 

(2005) czy CNG-Trailer (2012). 

Dziś Kögel buduje swoją pozycję na 

tradycji marki, doświadczeniu swoich pra-

cowników i kompetencji zatrudnianych 

inżynierów. Celem na najbliższe lata jest 

stabilny wzrost produkcji wysokiej jakości 

„NA OSI” 
w MOTOWIZJI!
Od marca program „Na Osi” 
jest nadawany w nowej 
telewizji Motowizja, prawdziwej 
motoryzacyjnej stacji, 
która dostępna jest 
na platformie cyfrowej NC+, 
na kanale 124 oraz w Orange TV,
na kanale 136.

Program zmienia nadawcę, ponieważ do-
tychczasowa stacja TVN Turbo przestała 
mieć charakter stricte motoryzacyjny i prze-
kształciła się w kanał lifestylowy. Natomiast 
Motowizja to całkowicie nowa telewizja w ca-
łości poświęcona motoryzacji. Program „Na 
Osi” w 100% wpisuje się w jej motoryzacyj-
ny charakter. Ponadto uzupełni ofertę stacji 
o profesjonalną i branżową tematykę motory-
zacji ciężkiej i transportu. 

Program „Na Osi” nadal jest jedynym 
w Polsce programem poruszającym tematykę 
pojazdów ciężarowych i wszystkiego co z nimi 
związane. W marcu zobaczyć będzie można 
między innymi: pojazdy oszczędne i ekolo-
giczne, będą też auta mniejsze i ciężarowe 
giganty. Autorzy programu postarają się też 

powiedzieć, jak unikać kłopotów z ITD, zajrzą 
do huty, stalowni i na taśmę produkcyjną.

Bez zmian pozostają również godziny emi-
sji. Premiera w sobotę o godz. 14:00, powtór-
ki m.in. w niedzielę o godz. 16:00 i 21:00. 

Dodatkowe informacje dotyczące emisji 
programu są dostępne na stronie interneto-
wej www.naosi.pl i na Facebooku.

Motowizja oferuje unikalne i niepowta-
rzalne programy o szeroko pojętej tema-
tyce motoryzacyjnej na najwyższym świa-
towym poziomie. To kanał dla pasjonatów 
i tych wszystkich, którzy dopiero niedawno 
połknęli bakcyla automobilizmu. ▐

Fot. TV Brawo

lat
T R A D Y C J A

DOSWIADCZENIE

K O M P E T E N C J E
´
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Nowe Centrum Szkoleniowe Carrier 

Transicold Polska w Święcicach nale-

ży do najnowocześniejszych obiektów 

w Europie. Znajduje się na terenie siedziby 

fi rmy Remo-Car. Przeprowadza wysokiej 

klasy szkolenia dla techników zajmujących 

się obsługą urządzeń chłodniczych, produ-

centów zabudów oraz klientów. 

Centrum dysponuje dobrze wyposażoną 

salą wykładową, własnym warsztatem oraz 

specjalną naczepą szkoleniową. Na nacze-

pie zamontowane są różnego typu agregaty 

chłodnicze Carrier Transicold. 

Nadwozie naczepy szkoleniowej zostało 

zaprojektowane i zbudowane w Polsce. Jest 

podzielone na trzy przedziały. Z przodu 

i z tyłu znajdują się małe komory chłodnicze. 

Naczepa wyposażona jest ogółem w sześć 

agregatów stałych i dwa przenośne. Każdy 

z nich reprezentuje jedną z rodzin produk-

tów Carrier Transicold. W środkowej części 

pojazdu znajduje się pomieszczenie do nauki 

zawierające m.in. szereg akcesoriów zapew-

niających bezpieczeństwo, takich jak gaśnica, 

apteczka oraz zestaw do przemywania oczu. 

Z przodu naczepy umieszczony jest naj-

nowszy agregat Vector 1350. Z tyłu zamonto-

wany jest jednotemperaturowy Vector 1550. 

W niszy na prawym boku jest jednotempe-

raturowa Maxima 1300. Wewnątrz znajdują 

schematy ideowe, w tym diagramy obrazu-

jące za pomocą diod, które elementy włą-

czonego urządzenia aktualnie pracują. Do-

datkowo w naczepie są dwa agregaty prze-

nośne: Neos 100S i Viento 200. Obydwa 

są napędzane przez silnik pojazdu i wyko-

rzystywane do chłodzenia samochodów do-

stawczych. 

Szkolenia odbywają się co tydzień. Prowa-

dzą je specjaliści w zakresie urządzeń chłod-

niczych Carrier Transicold. Zakres szkoleń 

obejmuje trzy główne obszary: podstawy 

chłodnictwa, elektryki i funkcjonowania 

silników Diesla, budowa urządzeń chłodni-

czych Carrier Transicold oraz diagnostyka 

i naprawy agregatów chłodniczych. Dużą 

wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa. 

Wszyscy uczestnicy szkolenia muszą mieć 

odpowiedni strój i obuwie. Podczas obsługi-

wania agregatów korzystają również z ręka-

wic i okularów ochronnych.

Typowe szkolenie trwa trzy dni. Kończy 

się egzaminem sprawdzającym teoretyczną 

i praktyczną wiedzę kursantów. Szkolenia 

odbywają się w oparciu o plan opracowany 

dla każdego z warsztatów. W kursie bierze 

Adam Głowala, 
dyrektor techniczny w spółce Carrier Transicold Polska

Jesteśmy dumni z nowego Centrum Szkoleniowego i wsparcia, jakiego udziela 
w systematycznym doskonaleniu umiejętności techników serwisowych. Wyso-
kie kwalifikacje mechaników są kluczowe dla efektywności serwisu i przynoszą 
zysk naszym klientom. W naszej działalności szczególnie ważne jest bezpie-
czeństwo. Technicy często stykają się z wysokim napięciem, pracą na drabi-
nie lub podnośniku oraz z chemikaliami. Staramy się im wpoić dobre nawyki 

dotyczące bezpieczeństwa, aby stosowali je w swoich warsztatach i dawali przykład kolegom. 
Zainteresowanie szkoleniami jest duże. Co tydzień mamy komplet. Serwisy chętnie wysyłają swo-
ich pracowników, ponieważ dobrze wyszkolony mechanik wykonuje naprawy lepiej i szybciej. 
Wykwalifikowani technicy sprawiają, że rośnie wydajność warsztatu oraz jego renoma, związana 
z wysoką jakością usług.

Co tydzień komplet
Od chwili uruchomienia w styczniu 2013 r. Centrum 
Szkoleniowego Carrier Transicold Polska przeprowadzono 
w nim 5300 godzin szkoleń, w których wzięło udział 
blisko 350 techników serwisowych.

gatów chłodniczych, co ma istotny wpływ na 

bezawaryjną eksploatację i trwałość urządzeń. 

Wkrótce poszerzy się oferta szkoleń dla 

klientów Carrier Transicold, w tym kierowców 

obsługujących agregaty. Centrum Szkoleniowe 

przeprowadza również kursy dla pracowników 

sieci Carrier Transicold z zagranicy. ▐

Fot. Carrier

Naczepa szkoleniowa pozwala zapoz-
nać się kursantom z całą paletą agregatów 
chłodniczych Carrier Transicold.

się trzy agregaty wielotemperaturowe: Xarios 

600MT z napędem bezpośrednim od silnika 

pojazdu, Pulsor 600MT zasilany elektrycznie 

w technologii E-Drive przez generator napę-

dzany silnikiem pojazdu oraz Supra 750MT 

napędzana silnikiem Diesla. 

Agregaty zamontowane na stałe wyposa-

żone są w typowe panele sterownicze oraz 

udział najwyżej kilka osób, co pozwala do-

kładnie przećwiczyć umiejętności praktycz-

ne. Celem jest utrwalenie nabytych kwalifi -

kacji, aby kursanci mogli wykorzystać je od 

razu w codziennej pracy w serwisie. 

Specjalny program szkoleniowy został 

stworzony dla producentów zabudów. Wyja-

śnia on prawidłowe metody montażu agre-
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minimalnej masy i maksymalnej wytrzy-

małości karoserii. Volkswagen dodat-

kowo wprowadził modułową koncepcję 

budowy samochodu, dzięki czemu te 

same moduły można teraz zastosować 

w przypadku różnych modeli samocho-

dów różnych marek w ramach grupy, co 

będzie ułatwiało ich naprawianie.

Po raz pierwszy w konstrukcji karose-

rii użyto blachy ultra wysokowytrzyma-

łe, formowane na gorąco. Zastosowano 

je w 20 różnych miejscach. Takie bla-

chy wymagają specjalnego traktowania. 

Nie można np. wycinać ich z samocho-

du w miejscach, których nie przewi-

dział producent. Do łączenia takich ele-

mentów trzeba zastosować specjalne 

Nieprawidłowo 
przeprowadzona naprawa 
ma negatywny wpływ na:

▐  bezpieczeństwo pasażerów
▐  sztywność nadwozia i jego odkształcenie
▐  działanie biernych systemów bezpie-

czeństwa
▐  koszty kolejnej naprawy samochodu po 

niefachowo wykonanej pierwszej na-
prawie powypadkowej

▐  koszty wypłat świadczeń ubezpiecze-
niowych za szkody na zdrowiu i mieniu

▐  gwarancję na przeprowadzone prace
▐  gwarancję na lakier i nieprzerdzewienie 

nadwozia 

Naprawa naprawie 
nierówna
Od prawidłowej naprawy pojazdów zależy nasze 
bezpieczeństwo. Warto wiedzieć, komu powierza się 
swoje życie.

modelem samochodu. Zadaniem warsz-

tatu jest wykonanie takiej naprawy, która 

przywróci wszystkie ważne cechy pojaz-

du związane z bezpieczeństwem biernym 

i czynnym. Istotne jest, aby w przypadku 

wystąpienia kolejnej kolizji poziom bez-

pieczeństwa, ochrona kierowcy i pasaże-

rów pozostały bez zmian.

Kierowcę i pasażerów pojazdu chro-

nią różne elementy wyposażenia, w tym 

również systemy wspomagające pracę 

kierowcy. Jeżeli systemy te działają pra-

widłowo, zapobiegają wypadkowi albo 

ograniczają jego skutki. Ich niezakłóco-

ne działanie zależy od tego, jak zachowa 

się konstrukcja pojazdu podczas zderze-

nia. Bezpieczna konstrukcja nadwozia 

ma zaprojektowane w przedniej i tylnej 

części strefy zgniotu, które mają za za-

danie przejąć energię zderzenia pod-

czas kolizji, oraz klatkę bezpieczeństwa, 

która w trakcie zderzenia bocznego ma 

chronić osoby podróżujące w środku. 

Projektanci ciągle dążą do uzyskania 

Na przestrzeni ostatnich 10 lat rynek 

samochodów w Polsce powiększył 

się o ponad 50%. 2/3 pojazdów sta-

nowią sprowadzone z zagranicy, często po-

wypadkowe, naprawione w naszym kraju, 

nie zawsze przy zastosowaniu odpowied-

nich technologii. 

Mimo powiększenia się liczby aut poru-

szających się po naszych drogach, spada licz-

ba wypadków i ofi ar śmiertelnych. Zdaniem 

Wojciecha Merło, kierownika programu 

zarządzania naprawami powypadkowymi 

w Volkswagen Group Polska wpływ na to 

mają zastosowane w samochodach rozwią-

zania poprawiające bezpieczeństwo bierne 

oraz nowoczesne konstrukcje. Mimo po-

lepszającej się sytuacji, spośród wszystkich 

krajów europejskich w Polsce nadal ginie 

w wypadkach drogowych najwięcej osób.

Azyl

Podczas napraw powypadkowych 

warsztaty mają do czynienia z konkretnym 

Samochód z lewej strony po nieprawidłowej naprawie ma wyraźnie większe wgniecenie. Nie zadziałała też prawidłowo boczna 
poduszka powietrzna i nie otworzyły się boczne kurtyny podczas kolejnej kolizji.

narzędzia. Przy wymianach, należy za-

wsze korzystać z instrukcji napraw. Nie 
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można tych elementów po prostu „wy-

klepać”. 

Podczas napraw powypadkowych trzeba 

wiedzieć, jak sobie poradzić ze wszystkimi in-

nowacjami wprowadzonymi przez producenta. 

W tym wypadku często autoryzowane serwisy 

mają przewagę nad niezależnymi warsztatami, 

ponieważ mają dostęp do instrukcji napraw 

opracowanych przez producentów oraz odpo-

wiedniej wiedzy technicznej. Mechanicy biorą 

również udział w szkoleniach, co jest warun-

kiem uzyskania autoryzacji.

Przy naprawach karoserii niezwykle 

istotny jest również wybór odpowied-

niego sprzętu. Tylko właściwe narzędzia 

i systemy pozwalają odtworzyć jakość 

i wytrzymałość nadwozia w naprawianej 

strefi e.

Zagrożenie

Niezależne testy przeprowadzone przez 

niemiecki Instytut Techniki Samocho-

dowej – Kraft fahrzeugtechnische Institut 

(KTI) wykazały, że nieprzestrzeganie stan-

dardów technologicznych przy naprawie 

może być powodem poważnych urazów 

pasażerów samochodu podczas wypad-

ku. KTI przeprowadził badania na dwóch 

bezwypadkowych Volkswagenach Passa-

tach zakupionych na wolnym rynku. Sa-

mochody zostały poddane dwóm testom 

zderzeniowym przeprowadzonym według 

standardów Euro NCAP. W stojący samo-

chód uderzyła przeszkoda z prędkością 

50 km/h. W środku były umieszczone trzy 

manekiny. Główna siła skierowana była na 

środkowy słupek B. 

Testy zderzeniowe zostały przepro-

wadzone jednakowo, różna była jednak 

technologia naprawy samochodów po 

pierwszym zderzeniu. Srebrny Passat Va-

riant był naprawiany dokładnie według 

aktualnych standardów producenta dla 

tego modelu, niebieski według starszej 

technologii. Różnice po naprawie obu sa-

mochodów nie były widoczne na pierw-

szy rzut oka, wyszły na jaw dopiero po 

przeprowadzeniu drugiego testu zderze-

niowego. 

Passat naprawiany zgodnie z aktualny-

mi standardami, także po drugim zde-

rzeniu, chronił pasażerów tak jak pod-

czas pierwszego testu zderzeniowego, 

m.in. dzięki kompletnie wymienionemu 

słupkowi B. W przypadku drugiego sa-

mochodu było inaczej – nieaktualna 

technologia łączenia elementów słup-

ka B i zastosowanie starych procedur 

naprawy spowodowało znacznie więk-

szą deformację bocznego słupka i płyty 

podłogowej oraz nieprawidłowe dzia-

łanie bocznej poduszki powietrznej. 

Nie uruchomiła się również kurtyna 

powietrzna. W obrębie słupka B bok 

nadwozia przesunął się o ponad 60 mm 

głębiej w kierunku środka samocho-

du, a więc w kierunku pasażerów, niż 

w samochodzie naprawionym zgodnie 

z aktualnymi normami producenta. 

Oczywiście autoryzowane serwisy 

z naprawą poszczególnych generacji 

pojazdów powinny sobie poradzić bez-

błędnie. One podlegają certyfi kacji wy-

posażenia i mają stały dostęp do szkoleń. 

Problem niedostosowania technologii 

naprawy do modelu może w głównej mie-

rze dotyczyć warsztatów niezależnych, 

które w dobrej wierze mogą stosować 

nieaktualne metody naprawy. Jak więc 

ustrzec się przed takim ryzykiem? Za-

nim zdecydujemy się powierzyć samo-

chód mechanikowi, należy sprawdzić, 

czy dysponuje on odpowiednią wiedzą. 

Warto zaznaczyć, że obydwie naprawy 

były wykonane zgodnie z zaleceniami 

producenta, błąd polegał na tym, że jeden 

z samochodów naprawiono wg zasad obo-

wiązujących dla poprzedniego modelu. 

W 2012 roku do Volkswagena zgłosiły się 

183 warsztaty z prośbą o udostępnienie 

wiedzy, czyli instrukcji i danych dotyczą-

cych naprawy takich aut. Nieautoryzo-

wanych warsztatów mamy w Polsce klika 

tysięcy. To obrazuje skalę zjawiska. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. VW

Wojciech Merło, 
kierownik programu 
zarządzania 
naprawami 
powypadkowymi 
w Volkswagen Group 
Polska 

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeń-
stwo pasażerom i kierowcy, samochody 
koncernu Volkswagen konstruowane 
są z wykorzystaniem zaawansowanych 
technologii i nowoczesnych materiałów. 
Po źle przeprowadzonej naprawie istnie-
je duże prawdopodobieństwo nieprawi-
dłowego zadziałania systemów bezpie-
czeństwa biernego, co może prowadzić 
do dodatkowych, poważnych urazów 
pasażerów. Tylko przeszkolona kadra 
autoryzowanego serwisu, użycie specja-
listycznych narzędzi oraz zastosowanie 
oryginalnych części zamiennych i aktu-
alnych technologii naprawy zapewnia 
prawidłowe funkcjonowanie wszystkich 
elementów pojazdu po naprawie powy-
padkowej.
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Konkurs Drivers’ Fuel Challenge 

z roku na rok zdobywa coraz więk-

szą popularność. W jego ostatniej 

globalnej edycji udział wzięło 3600 kie-

rowców z 22 krajów. Tego typu konkursy 

są dobrą okazją do sprawdzenia własnych 

umiejętności i poszerzenia swojej wiedzy 

na temat zasad ekonomicznej jazdy. Po-

tencjalne korzyści wynikające z ekono-

micznej jazdy są znaczne. Z analiz Volvo 

Trucks wynika, że korzystając z oferowa-

nych przez fi rmę usług, takich jak szko-

lenie i indywidualny instruktaż kierow-

ców, udaje się zmniejszyć zużycie paliwa 

o około 10%. 

Uczestnicy Drivers’ Fuel Challenge będą 

oceniani nie tylko według rzeczywistego 

zużycia paliwa, ale także pod kątem za-

chowań oddziałujących na ekonomikę pa-

liwową, takich jak przewidywanie sytuacji 

drogowej, hamowanie oraz wykorzystanie 

silnika i skrzyni biegów. Jazdy konkursowe 

będą się odbywały w realistycznych wa-

runkach. Kierowcy będą musieli uzyskać 

odpowiednią wydajność i jednocześnie 

udowodnić, że potrafi ą użytkować samo-

chód ciężarowy w sposób właściwy: bez-

pieczny i odpowiedzialny. 

Tegoroczny konkurs Rynku Euro-

py Centralno-Wschodniej (CEE) Volvo 

Trucks organizowany jest w ramach  glo-

balnego Drivers’ Fuel Challenge 2014. 

Oznacza to, że 3 najlepszych kierowców 

wyłonionych w regionalnym fi nale weźmie 

udział w światowym fi nale, walcząc o ty-

tuł mistrza świata w ekonomicznej jeździe. 

Lokalne rundy kwalifi kacyjne, a następ-

nie fi nały krajowe i wreszcie fi nał rynku 

CEE zostaną rozegrane, na tych samych 

zasadach co w minionym roku. Kierowcy 

będą rywalizowali ze sobą na specjal-

nie wytyczonych trasach konkursowych. 

Rejestracja do konkursu w Polsce rusza 

10 marca 2014. 

Światowy fi nał Drivers’ Fuel Challenge 

2014, z udziałem 25 najoszczędniejszych 

kierowców na świecie, odbędzie się w ro-

dzinnym mieście Volvo Goeteborgu, 

w Szwecji, 19 września 2014 r. ▐

Fot. Volvo

Vesna Jovic, 
menedżer projektu 
ds. Drivers’ Fuel 
Challenge 2014

Koszty paliwa stano-
wią duże obciążenie fi-
nansowe dla wielu firm 

transportowych. Niemniej jednak, można 
je wydatnie zmniejszyć, stosując techniki 
ekonomicznej jazdy. Za pomocą Drivers’ 
Fuel Challenge chcemy podkreślać zna-
czenie tego faktu i zachęcać kierowców 
zawodowych na całym świecie do dosko-
nalenia swojego stylu jazdy pod kątem 
ekonomiki paliwowej.

Umiejętności w cenie
Trwa przyjmowanie zgłoszeń do międzynarodowego konkursu Volvo Trucks w jeździe 
ekonomicznej. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy kierowcy zawodowi, niezależnie 
od wieku i marki samochodu ciężarowego, jakim jeżdżą na co dzień.

www.truck-van.pl

3/201430 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.plWYDARZENIEWYDARZENIEDrivers’ Fuel Challenge Drivers’ Fuel Challenge 





TTMTTM 
 to ponad 12 tys. zwiedzają-

 cych ściśle powiązanych 

 z branżą motoryzacyjną, 

300 wystawców i aż 5 pawilonów wystawien-

niczych. W tym roku specjalnie oznaczona 

ekspozycja skierowana będzie do właścicieli 

fl ot pojazdów, fi rm transportowych, mecha-

ników, przewoźników oraz kierowców sa-

mochodów ciężarowych. Podczas czterech 

targowych dni będą oni mogli zapoznać się 

z kompleksową ofertą skierowaną do sekto-

ra pojazdów ciężarowych. 

TTM po raz kolejny odbędą się razem 

z największą motoryzacyjną imprezą w Pol-

sce, przyciągającą blisko 90 tys. zwiedzają-

cych – MotorShow.

W oczekiwaniu na targi można już dziś 

zapoznać się z produktami, które uznano 

za najbardziej innowacyjne. Znane są pro-

dukty nagrodzone Złotym Medalem MTP. 

Wszystkie wyróżnienia są równoważne.

Złote Medale już przyznane
Wielkimi krokami zbliżają się Targi Techniki Motoryzacyjnej. 
W dniach 27-30 marca 2014 r. tereny wystawiennicze Międzynarodowych 
Targów Poznańskich staną się miejscem spotkań branży motoryzacyjnej. 

CDIF/3 system diagnostyczny 
Axes System Sp. z o.o., Gdańsk
CDIF/3 jest nowoczesnym i przyjaznym testerem diagno-
stycznym. Każdy interfejs CDIF/3 posiada wyświetlacz 
LCD TFT 4,3’’, WiFi w standardzie „n”, wbudowany mi-
krofon oraz złącze kart microSD.

Stanowisko testowania pomp 
i pompowtryskiwaczy STP-4
Centrum Szkolenia Motoryzacji 
„Autoelektronika Kędzia”, Poznań
Stanowisko testowania pomp i pompowtryskiwaczy 
STP- 4 umożliwia pomiar dawek paliwa z wysoką powta-
rzalnością i dokładnością. Jest uniwersalnym napędem 
do sprawdzania m.in. poniższych elementów osprzętu 
silników Diesla.

Stół testowy VINCI
EMMETEC SRL, Włochy
Zgłaszający F.A. Polska Sp. z o.o., Gdynia
Vinci to innowacyjny, opatentowany stół testowy, który 
umożliwia testowanie kolumn EPS przed i po naprawie. 
Stół kontrolowany przez komputer umożliwia symulację 
kilkunastu odmiennych warunków prowadzenia samo-
chodu, ze zmienną prędkością i obciążeniem pojazdu.

Elektroniczny tester ustawienia reflektorów 
z systemem kamerowym typ MLT 3000
MAHA Maschinenbau Haldenwang 
GmbH & CO. KG, Niemcy
Zgłaszający: MAHA Polska Sp. z o.o., Tarnowskie Góry

Przyrząd do kontroli i regulacji reflekto-
rów samochodowych MLT 3000 wyklucza 
możliwość pomyłki. Dzięki intuicyjnemu 
sterowaniu z poziomu wyświetlacza do-
tykowego MLT 3000 pozwala mierzyć 
wszystkie dostępne na rynku reflektory sa-
mochodowe.

TachoDrive 4
MATT R.P. Trączyńscy Sp.j. Kościan
TachoDrive4 to profesjonalne urządzenie nowej generacji, służące 
do pobierania, analizy i archiwizacji danych z tachografu cyfrowego 
oraz karty kierowcy. Pobrane dane można przeanalizować, a wy-
niki analizy wyświetlić na wbudowanym wyświetlaczu LCD lub wy-
drukować bezprzewodowo na drukarce. TD4 przeznaczony jest dla 
firmy transportowych, służb kontrolnych, serwisów tachografów.

ilteQ System
NOIDSS Sp. z o.o., Katowice
ilteQ 1 to elektroniczny system uniemożli-
wiający uruchomienie pojazdu w przypadku 
pozytywnego wyniku (nietrzeźwy kierowca) 
badania na zawartość alkoholu w wydycha-
nym powietrzu bądź nie poddania się testowi 
przez kierowcę. 

Program AUTODATA ONLINE 3
Autodata Limited, Anglia
Zgłaszający: Precyzja-Service, 
Bydgoszcz
Autodata Online dostarcza wszech-
stronnych informacji technicznych, 
udostępniając mechanikom, diagno-
stom, elektrykom i elektronikom sa-
mochodowym stale uaktualniane dane 
i zapewniając nieprzerwaną możli-
wość korzystania z precyzyjnej i kom-
pleksowej informacji.

GeoTruck – komputerowy przyrząd 
do pomiaru geometrii ustawienia 
kół i osi pojazdu o dmc powyżej 3,5 t 
Precyzja – Technik Sp. z o.o., 
Bydgoszcz
GeoTruck to komputerowy przyrząd do pomiaru geome-
trii kół i osi różnych rodzajów pojazdów o dmc powyżej 
3,5 t, posiadających dowolną liczbę osi niekierowanych 
i kierowanych z kołami w zakresie średnic 14”÷26”. 

Lampy diodowe zespolone tylne serii „HAMBURGER” 
(ultra-płaskie) W91, W92, W93. W 94, W 95
Przetwórstwo 
Tworzyw 
Sztucznych „WAŚ” 
Józef i Leszek Waś Sp.j.,
Godzikowice
Seria nowych lamp W91-W95 to ultranowoczesne i ultrapłaskie lampy tylne zespolone, 
które mogą być montowane np. na naczepach, przyczepach czy lawetach. 

Zestaw narzędzi do testowania systemów; Denoxtronic 1-0986610800, 
Denoxtronic 2- 0986610450, Denoxtronic 3.1-0986610500
Robert Bosch GmbH – Dział Techniki Motoryzacyjnej (DIVISION AUTOMOTIVE 
AFTERMARKET), Niemcy
Zgłaszający: Robert Bosch Sp. z o.o., Warszawa
Systemy oczyszczania spalin Denoxtronic firmy 
Bosch są stosowane w większości obecnie pro-
dukowanych samochodach ciężarowych oraz 
części samochodów osobowych i dostawczych. 
System ten umożliwia znaczącą poprawę jakości 
spalin emitowanych przez silniki Diesla szczegól-
nie w zakresie emisji sadzy i tlenków azotu. Tym 
samym dostosowuje do normy Euro 6.

Linia diagnostyczna CERTUS 
Race Line EVO2
W.S.O.P. Sp. z o.o., Gliwice
Linia diagnostyczna CERTUS jest 
intuicyjna w obsłudze. Diagno-
sta „krok po kroku” prowadzony 
jest przez kolejne etapy diagnozy. 
W linii CERTUS wprowadzono funkcję 
rozpoznawania i badania pojazdów 
z napędem 4×4.

W94 W95 W93 W91 W92
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W 
 trakcie trwania konkursu Wielki 

 Rajd odbędą się trzy Odcinki Spe-

 cjalne (nazywane również Oesa-

mi), po jednym w lutym, marcu i kwietniu. 

Są to trzy dodatkowe konkursy, tzw. dopa-

lacze punktowe, podczas których zakupy 

dostawców biorących udział w danym Oesie 

liczone są podwójnie. Patronami strate-

gicznymi wszystkich Oesów jest Bosch, 

Castrol i ZF (marki Sachs i Lemfoerder). 

Pozostali dostawcy są zmienni i ogłoszani 

na początku każdego miesiąca. Uczestnicy, 

którzy w Odcinkach Specjalnych zdobędą 

największą liczbę punktów, wezmą dział 

w wyjątkowych spotkaniach motoryzacyj-

nych z osobowościami polskiego sportu 

motoryzacyjnego. Spotkania motoryzacyj-

ne odbędą się w marcu, kwietniu i maju na 

Autodromie Jastrząb koło Szydłowca. Jest 

to obecnie jeden z najnowocześniejszych 

i najatrakcyjniejszych kompleksów moto-

ryzacyjnych w Polsce. Autodrom spełnia 

wszelkie niezbędne warunki do uprawiania 

motorsportu. Jego obszar to aż 20 hektarów 

powierzchni, podzielony na 4 moduły: płyty 

poślizgowe, tor do szybkiej jazdy, tor kartin-

gowy oraz prostą do wyścigów na ¼ mili. 

Sportowe wyzwania

Na miejscu laureaci Odcinków Spe-

cjalnych spędzą cały weekend w doboro-

wym towarzystwie, ścigając się, drift ując 

i ucząc jazdy sportowej. Uczestnicy ra-

zem z Krzysztofem Hołowczycem (jeden 

z najbardziej utytułowanych polskich kie-

rowców rajdowych), będą mogli jeździć 

Subaru Imprezą N14 z silnikiem o pojem-

ność 1997,8 cm3 i mocy 300 KM z turbo-

doładowaniem. Samochód ma napęd na 

wszystkie koła. Może poruszać się z mak-

symalną prędkością 190 km/h, a do setki 

dochodzi w 5,5 s.

Dla klientów rynku ciężarowego przy-

gotowano specjalną atrakcję, co-drive drift  

ciężarówką Volvo FM12. Ten wyjątkowy 

pojazd należy do STW Drift  Team, które-

go twórcą, szefem i sercem jest Adam Fijał, 

właściciel fi rmy transportowej Aft  Heavy 

Transport i serwisu STW Center. Volvo 

FM12 po przerobieniu podwozia, kuracji 

odchudzającej, wstawieniu do kabiny fo-

teli kubełkowych, zamontowaniu pokaź-

nego spojlera i nitro, jest drift  truckiem 

z prawdziwego zdarzenia. Robi furorę na 

zawodach krajowych i międzynarodowych. 

Na razie może pochwalić się mocą 700 KM 

i momentem obrotowym 3000 Nm, ale 

niedługo zyska kolejne 100 KM oraz nowy 

pakiet aerodynamiczny. 

Uczestnicy spotkań motoryzacyjnych 

będą mieli również okazję uczestniczyć 

w co-drivie z jedyną polską, licencjono-

waną zawodniczką biorąca czynny udział 

w zawodach drifowych – Karoliną Pilar-

czyk. Posiada ona licencję PFD (polska fe-

deracja drift ingu) i SDC (super drift  cup). 

Wyjątkową postacią motorsportu nie tyl-

ko w Polsce, ale też na świecie jest Bartek 

Ostałowski. W wypadku samochodowym 

stracił obydwie ręce. To jednak go nie za-

łamało i całkowicie realizuje się w drifcie 

samochodowym. Uczestnicy spotkań będą 

mogli zasiąść w jego Nissanie Skyline na 

fotelu pilota. Samochód napędza silnik LS3 

z Chevroleta Camaro, wolnossący V8 o mocy 

500 KM i momencie obrotowym 600 Nm. 

W Odcinkach Specjalnych będzie uczest-

niczył również Grzegorz Staszewski, wie-

lokrotny mistrz Polski w wyścigach na ¼ 

mili. Pierwszy Polak, który ustanowił czas 

przejazdu ¼ mili poniżej 8 sekund. Pod-

czas tegorocznych Odcinków Specjalnych 

uczestnicy na fotelu pasażera będą mogli 

brać udział w kolejnych próbach pobicia 

tego rekordu. Do dyspozycji będzie jeden 

z dragsterów należących do Grzegorza. 

Podczas Odcinków Specjalnych uczest-

nicy nie tylko będą mogli wziąć udział 

w tzw. co-drivach, ale również sami zasiąść 

za kierownicą BMW 330 e46 z silnikiem 

o pojemności 2979 cm3 i mocy 231 km. Jego 

prędkość maksymalna to 250 km/h. Do set-

ki dochodzi w 6,5 s. W programie jest na-

uka podstaw sportowej jazdy pod czujnym 

okiem doświadczonych trenerów z fi rmy 

Fast Forward związanej z Maćkiem Olek-

sowiczem. Po treningu dodatkowy zastrzyk 

sportowej adrenaliny – uczestnicy spotka-

nia będą ze sobą rywalizowali.

Niezapomniany weekend
Przejażdżka Subaru Imprezą N14 z Hołkiem za kierownicą, drift ciągnikiem siodłowym 
czy pobicie rekordu szybkości Polski. Jeżeli jesteś klientem firmy Inter Cars, możesz to wszystko 
przeżyć podczas Odcinków Specjalnych Wielkiego Rajdu.

„Dla osoby na fotelu pasażera drift ciężarówką będzie wyjątkowym przeżyciem, 
nieporównywalnym do innych atrakcji motoryzacyjnych” 

– podkreśla Adam Fijał.

Uwieńczeniem konkursu Wielki Rajd, 

trwającego od 1 lutego do 15 maja 2014, bę-

dzie Gala Mistrzów Warsztatu, która odbę-

dzie się w połowie czerwca w Mikołajkach. 

Podczas uroczystości zostaną wyróżnieni 

najaktywniejsi klienci Inter Cars SA. Na 

tych, którzy wezmą udział w Gali, czeka im-

preza na najwyższym poziomie. W tym roku 

wystąpią: Maryla Rodowicz, Andrzej Pia-

seczny oraz przedstawiciele sceny kabareto-

wej: formacje Paranienormalni i Chatelet.  ▐

   www.galamistrzow.pl
Fot. IC

Wygraj 100 000 zł!

W Mikołajkach podczas Gali Mistrzów 
Warsztatu najlepszym klientom firmy Inter 
Cars, którzy brali udział w konkursie Wielki 
Rajd, zostaną wręczone nagrody pieniężne 
o wartości od 50 000 do 2000 zł. Dodatkowo 
każdy uczestnik będzie mógł wygrać bony 
o wartości 100 000 zł, 50 000 zł i 10 000 zł.
Szczegóły na stronie www.galamistrzow.pl

Nissan SILVETTE 620sx z silnikiem LS3 6.2 V8 o mocy 
550 KM, którym dryfuje Karolina Pilarczyk.
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S trategia „ONE Ford” (ang. „Jeden 

Ford”) działa. Nie zawsze nazywają 

się tak samo, ale coraz częściej są takie 

same. Pomijając naturalnie dostępne wersje, 

wystrój i wyposażenie, w tym elementy ukła-

du napędowego. Drobne różnice – na tym 

polega sekret sukcesu na obu kontynentach. 

Fiesta, Focus, Mustang i Transit Connect są 

do kupienia i tu, i tam. Teraz dołącza do nich 

Transit. W 2013 r. świętowano zbudowanie 

7-milionowego egzemplarza tego popular-

nego modelu, który zadebiutował w 1965 r. 

Dwie fazy

Tak jak poprzednio są warianty z przed-

nim i tylnym napędem oraz 4×4. Największy 

furgon Jumbo ma objętość 15,1 m3, a naj-

dłuższy, fabryczny mikrobus zabiera 18 osób 

(w tym kierowca). Użyteczna długość ramy 

w podwoziach przekracza teraz 5,1 m. Do-

puszczalna masa całkowita różnych odmian 

zawiera się w przedziale od 2,9 do 4,7 t. 

Szczegółowe dane techniczne nie są jesz-

cze znane. Tak samo jak ostateczny kształt 

europejskiej gamy odmian. Transit jest 

wprowadzany na rynek w dwóch fazach. Na 

początek wchodzą do sprzedaży furgony, 

mikrobusy i podwozia z kabiną. Natomiast 

podwozia i furgony z kabiną załogową oraz 

wariant kombi i najdłuższe podwozie poja-

wią się dopiero jesienią. Transit ma szereg 

wersji różniących się rozstawem osi, dłu-

gością i wysokością dachu. Furgony mają 

trzy długości i dwie wysokości. W krótkich 

kabinach można zamówić dwuosobową ka-

napę pasażerską. Pod siedziskiem znajduje 

się duży, schludny i dyskretny schowek. 

W oparciu środkowego fotela jest ukryty 

stoliczek. Kabina załogowa z dwoma rzęda-

mi siedzeń może pomieścić maksymalnie 

7 osób. W furgonach Ford proponuje rów-

nież „brygadówki” z trzema rzędami foteli 

i miejscem dla dziewięciorga. Taką zabudo-

wę można zamówić do nadwozia dowolnej 

długości, również najkrótszego. 

Nowy Transit wyspecjalizował się. Jest 

konkurentem dużych samochodów do-

stawczych, takich jak Fiat Ducato, Mer-

cedes Sprinter czy Renault Master. Wy-

sokość najniższych odmian eliminuje go 

z typowych parkingów podziemnych, gdzie 

mieszczą się auta mierzące najwyżej 2 me-

try. Również szerokość Forda nieznacznie 

przekracza 2 m. Natomiast tylnonapędowe 

wersje z bliźniaczym ogumieniem z tyłu 

dają dużą swobodę w montażu różnych, 

w tym wyspecjalizowanych zabudów. 

Trzy diesle

W Europie Transit będzie napędzany 

wyłącznie silnikami Diesla z rodziny Du-

TransitTransit
  wystarczy  wystarczy

Na wiosnę Ford wprowadza do Europy swój nowy, największy model dostawczy. 
Po raz pierwszy będzie on sprzedawany również w Ameryce, a pojawi się u tamtejszych 
dilerów latem jako model na rok 2015. 

www.truck-van.pl

3/201434 TruckTruckVanVan&

DOSTAWCZEDOSTAWCZEPrezentacjaPrezentacja



ratorq o pojemności 2,2 l. Do wyboru są 

trzy poziomy mocy: 100, 125 i 155 KM. 

W samochodach z tylnym napędem oraz 

4×4 są stosowane tylko dwa najmocniej-

sze, montowane wzdłużnie. Auta z przed-

nim napędem mają silniki umieszczone 

poprzecznie. W stosowanej w Transitach 

z tylnym napędem odmianie Heavy Duty 6

(HDT6) silniki 125 i 155 KM są zgodne 

z Euro 6 i wyposażone w układ SCR. Płyn 

AdBlue niezbędny dla prawidłowego 

działania katalizatora należy uzupełniać 

przeciętnie raz na 20 tankowań oleju na-

pędowego. 

W układzie przeniesienia napędu sto-

sowana jest 6-biegowa skrzynia ręczna. 

W przyszłości pojawi się u nas prawdo-

podobnie również skrzynka zautomatyzo-

wana lub typowy „automat” z przekładnią 

hydrokinetyczną. 

Podobnie jak w swoich lżejszych do-

stawczakach, Ford oferuje „mistrza oszczę-

dzania”. Transit ECOnetic ma przedni na-

pęd, a pod maską 125-konny silnik. Jest 

oferowany w 6 wersjach o masie całkowitej 

najwyżej 3,5 t. Do standardowego wypo-

sażenia należy układ Auto-Start-Stop oraz 

system kontroli przyspieszenia (ang. Acce-

laration Control). Na życzenie producent 

dokłada ogranicznik prędkości maksymal-

nej do 100 km/h. W rezultacie samochód 

ma spalać 7,3 l/100 km w mieście, 5,9 

w trasie, a średnio 6,4. 

Znaczące skróty

Wyposażenie chroniące jadących przed 

wypadkiem jest równie bogate, jak u kon-

kurencji. Normą jest układ stabilizacji toru 

jazdy ESC (Electronic Stability Control). 

Pełni szereg funkcji, w tym tak zaawan-

sowane jak kontrola zachowania pojazdu 

w zależności od obciążenia i rozmiesz-

czenia ładunku (LAC – Load Adaptive 

Control) czy układ stabilizujący pojazd 

z przyczepą (TSC – Trailer Sway Control). 

W skład ESC wchodzą również inne, znane 

już systemy zapobiegające poślizgowi, nad-

zorujące moment obrotowy docierający do 

kół, poprawiające zachowanie auta w zbyt 

szybko pokonywanym zakręcie czy wspo-

magające nagłe hamowanie i automatycznie 

uruchomiające przy tym światła awaryjne. 

Wśród opcji jest „inteligentny tempomat” 

(ACC – Adaptive Cruise Control), który 

utrzymuje zadaną odległość od pojazdu 

z przodu, układ ostrzegający przed nieza-

mierzonym zjechaniem z pasa ruchu (LKA 

– Lane Keeping Alert), system monitorowa-

nia ciśnienia w oponach (TPM – Tyre Pres-

sure Monitoring), a także czujnik deszczu 

i refl ektory doświetlające zakręt. Praktycz-

nym dodatkiem pomagającym w ciasnocie 

europejskich miast są czujniki i kamera co-

fania, która wzorem innych modeli Forda 

przekazuje obraz na ekran zintegrowany 

z wewnętrznym lusterkiem wstecznym. 

Piotr Konieczny, 
kierownik sprzedaży
samochodów 
dostawczych, 
Ford Polska 

Nowy Transit zastępu-
je większe wersje 
swojego poprzednika. 

W miejsce mniejszych i lżejszych wersji 
oferujemy teraz Transita Custom. W seg-
mencie średnich samochodów dostaw-
czych, w którym mieliśmy do tej pory jeden 
model, teraz proponujemy dwa zupełnie 
różne samochody, lepiej dostosowane do 
oczekiwań nabywców. W ciągu zaledwie 
dwóch lat gama dostawczych Fordów ule-
ga całkowitej wymianie. Czekamy jeszcze 
tylko na premierę najmniejszego modelu 
z rodziny Transita, Transita Courier.

Tylnonapędowe podwozie ze skrzynią 
w lekkiej wersji o dmc 3,5 t. Model z bliźniaczym 
ogumieniem dochodzi do 4,7 t. Kabiny brygadowe 
mogą teraz pomieścić 7 osób. 

Nowy Transit ma proporcje europejskiego samochodu dostawczego, 
ale stylizację wzbogaca amerykański sznyt. Chociaż… Wysunięty przód przy-
pomina pierwszego Transita w wersji wyposażonej w wysokoprężny silnik 
Perkins. Widoczny na zdjęciu furgon Jumbo ma ładownię o objętości 15,1 m3. 

Plastikowa wykładzina obejmuje krawędzie ścian 
bocznych, do których przyczepiono uchwyty 
do mocowania pasów zabezpieczających ładunek. 
Wnętrze oświetlają oszczędne i jasne lampy LED. 

W zależności od długości minibusy mieszczą 12, 15 
lub 18 osób. Niestety, przy dmc najwyżej 4,7 t Tranist 
może okazać się zbyt lekki dla klientów firm nadwoziowych, 
którzy oczekują bardziej pojemnych pojazdów. 

Przedni napęd 
występuje w lżejszych 
odmianach nowego 
Transita. 
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Ford znów wykorzystał swój „zamek bez-

pieczeństwa” ryglujący pokrywę silnika. 

Aby go otworzyć, trzeba użyć kluczyka, któ-

rym uruchamia się samochód. 

Boki i nadkola Transita zabezpieczone 

są tworzywem sztucznym. Tylny zderzak 

układa się w niski i szeroki stopień. Poma-

ga wejść do samochodu. Podłoga w ładow-

ni ma wylewkę z tworzywa, która obejmu-

je również dół ścian bocznych. Zapewne 

dlatego uchwyty do mocowania ładunku 

umieszczono na ścianach, nie w podłodze. 

Jest to ułatwienie również wtedy, gdy trze-

ba przesuwać ciężkie paczki. Dobre oświe-

tlenie zapewniają oszczędne lampy LED, 

rozmieszczone w kilku miejscach dachu. 

Kabina ma wystrój podobny, jak w lżej-

szym Transicie Custom. Kierownica jest 

ustawiona pod kątem bliższym autom 

osobowym. Krótki drążek skrzyni biegów 

bezbłędnie „trafi a” w odpowiednie prze-

łożenie. Fotel kierowcy ma nieco większy 

zakres regulacji niż poprzednio. Na po-

kładzie może znaleźć się bogato wyekwi-

powany system Ford SYNC, kompatybilny 

z urządzeniami Apple i sterowany głosem. 

Przyspiesza on również wezwanie pomocy. 

Konstruktorzy już w trakcie projektowania 

wzięli pod uwagę łatwość obsługi nowego 

Forda. Wielu napraw można dokonać szyb-

ciej. Przeglądy okresowe mają przebiegać 

o przeszło godzinę krócej. Ponadto są prze-

widziane w dłuższych odstępach. Wg harmo-

nogramu serwis należy odwiedzać co 2 lata 

lub po przejechaniu każdych 50 tys. km. Nad-

wozie ma 12-letnią gwarancję na perforację. 

Samochody na rynek europejski po-

wstają w tureckiej fabryce w Kocaeli. Ame-

rykańskie Transity będą budowane w Kan-

sas City, obok pikapów serii F. Na naszym 

rynku nowy Ford będzie droższy od 2 do 

4 tys. zł od poprzednika. Trzeba pamiętać, 

że reprezentuje teraz wyłącznie segment 

największych samochodów dostawczych. 

Ford wyróżnia się na drodze i już zdążył 

zdobyć sympatię kierowców. Jeszcze przed 

premierą, w Polsce zamówiono ponad 

100 sztuk. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Ford

Nowy Ford Transit – silniki

Typ   Duratorq 2,2
Liczba i układ cylindrów  4, rzędowy
Pojemność (cm3)  2198
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) 100/74/3500 125/92/3500 155/114/3500
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) 310/1300÷2100 350/1450÷2000 385/1600÷2300
Rodzaj paliwa  olej napędowy

Samochód zapewnia również wysoki 

poziom bezpieczeństwa biernego. 35% ele-

mentów szkieletu nadwozia wykonano ze 

stali o wysokiej wytrzymałości. Została użyta 

w miejscach, które muszą wykazywać się naj-

wyższą odpornością, czyli w obrębie kabiny. 

Transit nie dopuszcza do popełnienia 

błędu również przy tankowaniu. Wlew pa-

liwa „Ford Easy Fuel” wyklucza omyłkowe 

napełnienie baku benzyną, zamiast olejem 

napędowym. 

Kocaeli i Kansas City

W porównaniu z amerykańską serią E, 

którą zastąpi, nowy Transit jest lekki i smu-

kły. Głównie dlatego, że styliści zaakcen-

towali mocno jego wzrost, a nie szerokość 

jak w furgonetce z USA. Jednak w Europie 

sprawia wrażenie potężnego, solidnego 

wozu. Duży wlot powietrza z szerokimi, 

wysoko umieszczonymi refl ektorami i gru-

by, mięsisty zderzak robią z niego „byczka”. 

Transit transkontynentalny

Nowy Transit będzie sprzedawany na sześciu kontynentach. 
Jednak nie wszędzie w tej samej postaci. Różnice będą do-

tyczyć między innymi 
układu napędowego 
oraz wariantów nad-
wozia. Na zdjęciu typo-
wy dla Ameryki Północnej niski mikrobus z dwuskrzy-
dłowymi drzwiami bocznymi oraz tablica rozdzielcza 
z dźwignią „automatu” i obowiązkową konsolą na kubki. 

Europa Ameryka

Silnik Wysokoprężny, 
4-cylinrowe 2,2 Duratorq

Benzynowy, V6, 3,7 l Ti-VCT
Benzynowy, V6, 3,5 l EcoBoost
Wysokoprężny, 3,2 l Power Stroke 
(bazujący na gamie Duratorq)
LPG, V6, 3,7 l
CNG, V6, 3,7 l

Skrzynia biegów 6-biegowa, ręczna 6-biegowa, automatyczna

Napędzana oś Przednia
Tylna
4×4

Tylna

Niewiele widać, poza tym, że silnik jest umieszczony 
wzdłużnie, a zatem to Transit z tylnym napędem. 
Codzienna obsługa nie powinna nastręczać trudności. 

Wygląd tablicy rozdzielczej nawiązuje do innych, nowych, dostawczych 
Fordów. Jadący w kabinie mają więcej miejsca, a kierowca lepszą widoczność. 
Przednia szyba ma większą powierzchnię niż w poprzednim modelu. 
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Wysoka uniwersalność, jaką zapew-

nia Peugeot Boxer, jest szczególnie 

ważna w przypadku fi rm transpor-

towych, bo podejmując różne zlecenia, nigdy 

nie wiadomo, z czym i gdzie będzie następ-

ny kurs. Łatwo można ją też docenić przy 

konkretnych specjalizacjach, np. serwisie 

mobilnym. Prostokątny przekrój nadwozia 

umożliwia montaż regałów warsztatowych 

po sam dach, z jednakową głębokością półek 

i szufl ad na całej wysokości. W ten sposób 

łatwo zmieścić niezbędny ekwipunek, bez 

ograniczania miejsca, jakie może być po-

trzebne do przewożenia dużych przedmio-

tów (opony, wózki narzędziowe) czy pracy 

wewnątrz pojazdu przy stole warsztatowym.

Praktycznie

Przemyślana konstrukcja Peugeota Bo-

xera zapewnia uzyskanie największej po-

jemności ładunkowej przy minimalnych 

wymiarach zewnętrznych. Testowy eg-

zemplarz w wersji L2H3 (długość 5,413 m,

wysokość 2,524 m) oferuje aż 13 m3, 

jest bardzo zwrotny i nie potrzebuje spe-

cjalnego miejsca do parkowania, dzięki 

czemu cieszy się niesłabnącą popularno-

ścią. Wykorzystanie dostępnej przestrzeni 

znacząco ułatwia rekordowo duża szero-

kość między nadkolami, która wynosi aż 

1422 mm. Płytkie nadkola nie są proble-

mem, zarówno jeśli chodzi o przewożenie 

materiałów spaletyzowanych, jak i montaż 

specjalistycznych zabudów. 

W codziennej eksploatacji Boxera szyb-

ko można docenić niski prób załadunko-

wy na poziomie od 53,5 do 56,5 cm oraz 

tylny zderzak z powierzchnią przeciwpo-

ślizgową, który pełni rolę praktycznego 

stopnia wejściowego. Nie bez znaczenia 

jest też duża liczba zaczepów do moco-

wania ładunku (od 12 do 14 zależnie od 

wersji), dwie lampki sufi towe ułatwiające 

pracę po zmroku oraz gniazdo 12 V, po-

zwalające np. na wygodne podłączenia 

odkurzacza samochodowego. Dostęp do 

ładowni umożliwiają tylne drzwi otwiera-

ne o kąt 96 lub 180O, a opcjonalnie nawet 

o 270O (na boczne ściany) oraz prawe 

drzwi przesuwne (za dopłatą również lewe, 

ale za wyjątkiem wersji nadwozia H3). 

Testowy egzemplarz miał dmc równą 

3500 kg, co przy niewielkiej masie własnej 

2026 kg zapewnia ładowność 1474 kg.

Przyjemne 
z pożytecznym
Dobry samochód dostawczy powinien być ekonomiczny, lekki i mieć dużą ładownię. Peugeot 
Boxer oferuje znacznie więcej, bo jest bardzo komfortowy, a jego nadwozie z niemal pionowymi 
ścianami bocznymi skutecznie zwiększa możliwości adaptacyjne pojazdu.

Czytelnie oznaczone duże pokrętła i przyciski są łatwo 
dostępne i można je wygodnie obsługiwać nawet 
w rękawicach. Obudowa drążka zmiany biegów nie 
wnika do wnętrza kabiny, co pozwala na wygodne 
wychodzenie z samochodu przez prawe drzwi.

Peugeot Boxer 2,2 HDI 335 L2H3
Dmc (kg) .....................................................................3500
Masa własna (kg) ........................................................2026
Ładowność (kg) ..........................................................1474
Rozstaw osi (mm) .......................................................3450
Długość/szerokość/wysokość (mm) .........5413/2524/2050
Średnica zawracania (m) .............................................12,8
Liczba miejsc .................................................................... 3
Silnik .......................................................................2,2 HDI
Układ i liczba cylindrów.................................................. R4
Pojemność (cm3) .........................................................2198
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ................130/96/3500
Maks. moment obr. (Nm/obr/min) ........................320/2000
Skrzynia biegów.....................................ręczna, 6-biegowa
Przeglądy .................................. co 2 lata lub co 48 tys. km
Gwarancja ............................................ 2 lata bez limitu km
Wartość RV* po 3 latach użytkowania 
i 120 tys. przebiegu...................................................39,1%

*Źródło: Eurotax
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Z przodu

Boxera łatwo rozpoznać na drodze, bo ma 

charakterystyczną przednią część nadwo-

zia, z rozbudowanym zderzakiem i wysoko 

uniesionymi refl ektorami. Takie rozwiązanie 

zapewnia bardzo wiele korzyści: samochód 

sprawia wrażenie solidnego, jego wygląd 

szybko się nie starzeje, ale przede wszystkim 

chroni przed poważniejszymi uszkodzenia-

mi w razie kolizji przy mniejszej prędkości. 

Energię uderzenia przejmuje zderzak i roz-

prowadza ją, za pomocą poprzecznej belki, 

na łatwo wymienne odkształcalne końców-

ki podłużnic. Unika się uszkodzeń świateł 

i chłodnicy, dzięki czemu kierowca może 

kontynuować jazdę.

Równie przemyślana jak ładownia jest ka-

bina Peugeota Boxera. Dźwignia zmiany bie-

gów całkowicie schowana w obrysie tablicy 

rozdzielczej oraz hamulec ręczny umieszczo-

ny po lewej stronie kierowcy rozwiązują dwa 

najważniejsze problemy, tj. łatwe wycho-

dzenie przez prawe drzwi, czyli na chodnik, 

a nie na ulicę oraz zmieszczenie trzech osób, 

ale przy zapewnieniu zbliżonego komfortu 

podróżowania na każdym miejscu. W Bo-

xerze udało się to osiągnąć po mistrzowsku, 

więc codzienna praca w miejskiej dystrybu-

cji lub na dłuższych trasach nie jest uciążliwa 

nawet w pełnej obsadzie. Liczba i pojemność 

schowków są wzorcowe, dzięki czemu każdy 

podręczny przedmiot czy dokumenty znaj-

dą odpowiednie miejsce. Bardzo praktycz-

nym rozwiązaniem jest półka nad przednią 

szybą o pojemności 22 dm3, bo nie widać 

z zewnątrz samochodu jej zawartości i dlate-

go można tam zostawić np. przenośną nawi-

gację czy CB-radio.

Na gazie

Źródłem napędu testowego Boxera był 

silnik 2,2 HDI o mocy 130 KM. Ta nowo-

czesna jednostka ma 4 zawory na cylinder, 

wtrysk paliwa typu common rail drugiej 

generacji oraz napęd rozrządu bezobsłu-

gowym łańcuchem. W przekazywaniu 

momentu obrotowego na przednią oś po-

średniczy ręczna, 6-stopniowa skrzynia 

biegów. Taki układ napędowy nie pozo-

stawia wiele do życzenia. Nawet przy peł-

nym obciążeniu Boxer „zbiera się” zaska-

kująco dobrze, co pomaga podczas jazdy 

na długich wzniesieniach i przy wyprze-

dzaniu. Nie trzeba przy tym „kręcić” sil-

nika na wysokie obroty, bo maksymalny 

moment 320 Nm jest już dostępny od 

2000 obr/min. Przekłada się to oczywi-

ście na niskie zużycie paliwa: wynik po-

niżej 10 dm3/100 km w cyklu mieszanym 

można osiągnąć praktycznie bez żadnych 

starań, a przy bardziej ostrożnym wciska-

niu pedału „gazu” istnieje realna szansa 

na uszczknięcie kolejnych 2-3 litrów!

Ważnymi zaletami Boxera są też precy-

zyjny układ kierowniczy i odpowiednio 

zestrojone zawieszenie. Samochód prowa-

dzi się łatwo nawet na gorszych nawierzch-

niach i nie jest podatny na silne boczne po-

dmuchy wiatru. Poczucie bezpieczeństwa 

zwiększają skuteczne hamulce z mechani-

zmami tarczowymi przy wszystkich kołach.

Peugeot Boxer to bardzo dopracowany 

samochód i trudno w nim znaleźć jakieś 

mankamenty. Ma nowoczesny wygląd, prak-

tyczną ładownię i komfortową kabinę ze 

znakomitą tablicą rozdzielczą, która jest bar-

dzo ergonomiczna i kryje wiele schowków. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Silnik 2,2 HDI jest oszczędny i dynamiczny, 
a przy tym pracuje bardzo cicho. Odpowiednie 
zakończenia zbiorników wyrównawczych poma-
gają w uzupełnianiu płynów eksploatacyjnych. 

Dolna część Boxera jest znakomicie zabezpieczona tworzy-
wowymi nakładkami, więc przy manewrowaniu na ciasnych 
placach między spaletyzowanymi materiałami ryzyko 
poważnego uszkodzenia nadwozia jest znacznie mniejsze.

Boxer oferuje dużą pojemność 
i jest wdzięczny do zabudowy. 
To zasługa praktycznego kształtu 
ładowni i płytkich nadkoli.

Zastosowane fotele mają odpowiednie wymiary 
i twardość, co sprzyja pokonywaniu dłuższych tras 
w pełnej obsadzie, ale w miejsce ażurowych 
zagłówków piankowych, znacznie lepsze byłyby 
zagłówki wykonane z gąbki i pokryte tkaniną.

Stolik z klipsem rozkładany 
z oparcia środkowego fotela 
pozwala na wygodne wypełnienie 
dokumentów lub spożycie 
posiłku.

W Boxerze nie ma problemu 
ze znalezieniem miejsca na doku-
menty, kubek z napojem, chusteczki 
czy inne podręczne przedmioty 
niezbędne w czasie jazdy.
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Solaris od lat produkuje pojazdy 

napędzane elektrycznością. Do tej 

pory jednak klienci podchodzili do 

nich z rezerwą. Firma nie ustawała w sta-

raniach, dzięki czemu dzisiaj może się po-

chwalić ofertą na najwyższym poziomie. 

Rok 2013 przyniósł przełom. Zaintereso-

wanie elektrycznymi autobusami wyraź-

nie się ożywiło. 

W minionym roku Solaris jedenasty raz 

z rzędu zachował pozycję lidera polskiego 

rynku autobusów miejskich. Firma ma po-

wody do dumy. Rośnie w siłę, coraz więcej 

produkując i odnosząc sukcesy nie tylko 

na rodzimym rynku, ale przede wszystkim 

na bardziej wymagających rynkach za-

granicznych. Z roku na rok powiększa się 

liczba krajów, w których marka Solaris jest 

już dobrze znana. Po osiemnastu latach 

producent może szczycić się wyproduko-

waniem 10 tys. pojazdów. 

W 2013 r. z taśmy produkcyjnej zje-

chały łącznie 1302 autobusy, trolejbusy 

i tramwaje. Tym samy został pobity rekord 

z 2011 r. Wtedy wyprodukowano 1205 po-

jazdów. 

53% rynku pojazdów miejskich

W Polsce w ubiegłym roku Solaris sprze-

dał łącznie 292 pojazdy. Większość stano-

wiły niskopodłogowe autobusy miejskie 

Urbino (251 sztuk), trolejbusy Trollino 

(36 sztuk) oraz autobusy międzymiastowe 

InterUrbino (5 sztuk). Firma po raz pierw-

szy dostarczyła autobusy do Kętrzyna, 

Gorlic i Przemyśla. Sprzedaż autobusów 

miejskich Urbino oraz trolejbusów Trolli-

no w liczbie 287 sztuk sprawiła, że Solaris, 

jedenasty rok z rzędu został liderem pol-

skiego rynku pojazdów miejskich o dmc 

powyżej 8 ton. W tym segmencie rynku 

w minionym roku zdobył 53% udziałów. 

Rekord padł również pod względem 

sprzedaży eksportowej, która w minio-

nym roku wyniosła 1010 sztuk. Solaris jest 

obecny na 28 rynkach na całym świecie. 

Wśród nich są m.in. Zjednoczone Emi-

raty Arabskie, Izrael czy Turcja. Najwięcej 

pojazdów w minionym roku producent 

sprzedał w Niemczech – 210 szt., zdoby-

wając kolejny rok z rzędu trzecie miejsce 

na rynku autobusów miejskich, jedno-

cześnie zajmując pierwszą pozycję wśród 

marek pochodzących spoza Niemiec. We 

wrześniu ubiegłego roku na ulice wyjechał 

tam dwutysięczny Solaris.

Znaczący udział w ubiegłorocznej sprze-

daży eksportowej miał też rynek serbski. 

Przewoźnik z Belgradu odebrał 200 prze-

gubowych autobusów tej marki. Zupełnie 

nowym rynkiem eksportowym dla Sola-

risa w roku 2013 był Izrael. Firma United 

Bus Services z Nazaretu kupiła łącznie 116 

autobusów miejskich Urbino i międzymia-

stowych InterUrbino. We wrześniu podpi-

sano również pierwszy kontrakt na rynku 

tureckim na dostawę 100 Urbino 18 do 

Izmiru. Zaistnienie na tym rynku nie było 

łatwe, ponieważ w zamówieniach publicz-

DieselDiesel dogorywa? dogorywa?
Już w 2006 r. Krzysztof Olszewski zapowiadał śmierć silników Diesla. 
Dzisiaj ta wizja zaczyna się urzeczywistniać.
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Źródło: Solaris Bus & Coach S.A., styczeń – grudzień 2013

Sprzedaż autobusów Solaris w roku 2013 w podziale na kraje, 
w szt.
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nych obowiązuje zasada dająca priorytet 

produktom wytwarzanym w Turcji. Po 

wielu latach starań, Solaris przełamał tę 

barierę. Zamówienie ma być zrealizowane 

w pierwszym kwartale tego roku.

Kolejny duży kontrakt to 70 autobusów 

i 150 trolejbusów (łącznie 220) zamó-

wionych w Bułgarii. Sukces odnotowano 

także w Rydze. Solaris wygrał tam dwa 

duże przetargi, na podstawie których ma 

dostarczyć 300 pojazdów: 175 autobusów 

i 125 trolejbusów. 

Sukcesem roku 2013 jest również do-

stawa pięciu niskopodłogowych tramwa-

jów do Jeny. Niemiecki przewoźnik po 

raz pierwszy złożył zamówienie na takie 

pojazdy u polskiego producenta. W tym 

i w następnym roku Solaris ma dostarczyć 

jeszcze 18 tramwajów do Brunszwiku. 

W realizacji jest kontrakt na 15 tramwajów 

zamówionych przez Olsztyn.

Tylko alternatywa

Trzy lata temu Komisja Europejska wy-

dała Białą Księgę, która zakłada, że do roku 

2050 z ulic miast europejskich całkowicie 

znikną autobusy z napędem konwencjo-

nalnym. Do roku 2030 mają stanowić za-

ledwie połowę taboru komunikacji miej-

skiej. Jeżeli mamy osiągnąć taki poziom 

nasycenia rynku autobusami z napędem 

alternatywnym wciągu 16 lat, najwyższy 

czas na zmiany. „Początek tego procesu już 

obserwujemy” – zapewnia Wiesław Cie-

śla, pełnomocnik zarządu ds. kluczowych 

klientów w fi rmie Solaris. 

W Parlamencie Europejskim powstał 

również projekt zakładający zbudowanie 

odpowiedniej infrastruktury dla paliw al-

ternatywnych (energia elektryczna, wodór, 

biopaliwa, gaz ziemny, LPG) do 2020 r. 

W Polsce ministerstwo gospodarki dekla-

ruje wsparcie dla systemu elektromobilno-

ści. Ministerstwo infrastruktury i rozwoju 

chce dofi nansowywać ze środków unij-

nych przyznanych na lata 2014-2020 ni-

(bez ogrzewania) przy cenie oleju napędo-

wego 5,52 zł/l i cenie energii elektrycznej 

0,56 zł/kWh, autobus napędzany olejem 

napędowym przejedzie 22,3 km, hybry-

dowy blisko 30 km, natomiast elektryczny 

w zależności od warunków od prawie 40 

do blisko 80 km. Taka rozbieżność w za-

sięgu w przypadku pojazdów elektrycz-

nych wynika z tego, że energia elektryczna 

jest zużywana nie tylko do przemieszcza-

nia, ale również do zasilania różnych sys-

temów, np.: informacyjnego, ogrzewania 

czy klimatyzacji – do 50%. W zależno-

ści od tego, ile energii jest potrzebne na 

zasilanie tych urządzeń, tak kształtuje 

się zasięg pojazdu elektrycznego. Koszt 

poruszania się autobusu elektrycznego 

w sprzyjających warunkach będzie sta-

nowił 29% kosztu paliwa zużytego przez 

pojazd konwencjonalny. 

Bez ograniczeń

Solaris dąży do tego, żeby autobus był 

w pełni elektryczny i bezemisyjny. W przy-

padku pojazdów elektrycznych trzeba jed-
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Źródło: Solaris Bus & Coach S.A.

Solange Olszewska,
prezes zarządu firmy Solaris

Rekordowo wysoka sprzedaż w minionym roku to przede wszystkim efekt 
zaufania, jakim obdarzają nas wieloletni klienci. Większość kontraktów 
zrealizowaliśmy w miastach, gdzie już wcześniej jeździły pojazdy naszej 
marki. To najlepszy dowód jakości naszych produktów oraz dobrej obsłu-
gi serwisowej. Jak widać klienci do nas wracają, bo marka Solaris cieszy 
się ich dobrą opinią.

Z dużym optymizmem obserwujemy coraz większe zainteresowanie przewoźników zaku-
pem autobusów elektrycznych. W minionym roku przełożyło się to już na konkretne zamó-
wienia. Rok 2014 zapowiada się pod tym względem jeszcze lepiej. Sądzę, że w kolejnych 
latach udział w naszej sprzedaży całkowicie bezemisyjnych autobusów napędzanych ener-
gią elektryczną będzie coraz większy.
Rok 2013 był rekordowy pod kątem sprzedaży, co niezwykle nas cieszy. Obecnie pracujemy 
nad tym, aby kolejne lata były równie dobre dla spółki. Prognozy wyglądają optymistycznie 
i bazują między innymi na liczbie zamówień, które już mamy w naszym portfelu na ten rok 
i lata następne. W bieżącym roku zrealizujemy między innymi kontrakt na dostawę 100 au-
tobusów dla Izmiru, a w kilku kolejnych latach dostarczymy łącznie 300 pojazdów do Rygi. 
Jak zawsze będziemy także budować portfel naszych zamówień o mniejsze kontrakty, które 
dla naszej firmy są równie istotne.

sko- i bezemisyjny trasport publiczny. To 

wszystko powinno pozytywnie wpłynąć na 

zwiększenie zainteresowania autobusami 

elektrycznymi.

Oprócz ekologii autobusy elektryczne 

zapewniają też niższe koszty eksploatacji. 

Solaris przeprowadził badania, podczas 

których sprawdził zasięg autobusu 12-me-

trowego zużywającego równowartość 

100 kWh energii. Zakładając zużycie ener-

gii wg badań zgodnie z procedurą SORT 2 

Sprzedaż firmy Solaris w latach 2007–2013, 
w szt.

Źródło: IMK Analizy Rynku Autobusów oraz Solaris. Wykres uwzględnia trolejbusy.
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oraz cztery przegubowe. Wszystkie będą 

ładowane indukcyjnie. Dwa autobusy 

elektryczne wyjadą na ulice Düsseldorfu 

oraz jeden w Vasteras w Szwecji. W trak-

cie realizacji jest również zamówienie na 

dwa przegubowe autobusy elektryczne dla 

Hamburga. Będą to pojazdy dodatkowo 

wyposażone w wodorowe ogniwa paliwo-

we zwiększające ich zasięg. 

W minionym roku Solaris zaprezento-

wał autobusy spełniające normę Euro 6, 

która zaczęła obowiązywać z początkiem 

2014 r. Pierwsze takie autobusy zostały już 

dostarczone bawarskiemu przewoźnikowi. 

Silniki stosowane w autobusach Solarisa to 

Paccar MX-11 o pojemności 10,8 l i mocy 

290, 330 i 370 KM oraz Cummins o po-

jemności 6,7 l i o mocy 250, 280 i 300 KM. 

Gazowe autobusy napędzane CNG i LNG 

mają montowany 8,9-litrowy silnik Cum-

minsa o mocy 320 KM. 

W roku 2014 Solaris planuje prezen-

tację kolejnych nowości. Na wrześniowe 

targi IAA w Hanowerze zapowiadana jest 

premiera nowego Solarisa. Lżejsza kon-

strukcja autobusu o dynamicznym wy-

glądzie będzie sukcesywnie wdrażana do 

produkcji i w najbliższych latach zastąpi 

dotychczasową generację pojazdów Sola-

ris. Firma zapowiada również wprowadze-

nie na rynek pojazdu dla zupełnie nowego 

segmentu rynku autobusowego. ▐

 Katarzyna Dziewicka
Fot. Solaris

nak stawić czoła wielu problemom. Specy-

fi kacja pojazdu musi być dostosowana do 

warunków, w jakich będzie on pracował. 

Pierwszym pytaniem, na jakie trzeba sobie 

odpowiedzieć to: co jest dla przewoźnika 

ważniejsze – liczba pasażerów jaką będzie 

mógł zabrać na pokład autobusu czy zasięg.

Im baterie są pojemniejsze, tym cięższe, 

więc ograniczają możliwości przewozowe 

pojazdu. Baterie, które zapewnią zasięg 

autobusu na poziomie 350 km ważą tyle 

co 78 pasażerów. Wynika z tego, że nale-

ży zmniejszać masę baterii, tym samym 

redukując ilość zmagazynowanej energii 

i zasięg pojazdu. „Nie oznacza to, że je-

steśmy na przegranej pozycji. Musimy po 

prostu szybko dostarczać energię podczas 

jazdy. I to właśnie robimy” – podkreśla 

Wiesław Cieśla.

Energia w akumulatorach może być 

uzupełniana na trzy sposoby: poprzez in-

dukcję, pantograf lub plug-in (wtyczka). 

Metoda indukcyjna jest bardzo wygodna, 

ale również kosztowna. Wartość takiego 

systemu to ok. 100 tys. euro. Pozostałe sys-

temy są 5-6-krotnie tańsze.

Solaris znalazł na to sposób. W 2013 r. 

zaprezentował autobus elektryczny z in-

nowacyjnym systemem ładowania baterii. 

Zamontowany na dachu odbierak prądu 

w połączeniu z zawieszoną nad jezdnią 

stacją ładowania gwarantuje szybkie, bez-

obsługowe uzupełnianie energii elektrycz-

nej w bateriach. Rozwiązanie to działa na 

podobnej zasadzie jak pantograf. Zostało 

opatentowane przez fi rmę Solaris i zdoby-

ło m.in. złoty medal Targów Kielce. Dzięki 

temu bez ograniczania ładowności auto-

bus ma praktycznie nieograniczony zasięg.

W ubiegłym roku pierwszy autobus 

elektryczny został sprzedany do Klagen-

furtu w Austrii. Z kolei w tym roku pięć 

elektrycznych Solarisów zostanie dostar-

czonych do Brunszwiku w Niemczech. Bę-

dzie to jeden autobus dwunastometrowy 

SORT

Opracowana przez UITP (fr. Union Internationale des Transports Publics – Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Transportu Publicznego) procedura badawcza SORT (ang. Standardised 
On-Road Test – standaryzowane testy pojazdów drogowych) ma zapewnić powtarzalność 
i porównywalność wyników pomiaru zużycia paliwa w autobusach komunikacji zbiorowej. 
W tym celu wykorzystuje trzy cykle bazowe, reprezentujące różne warunki ruchu, charakte-
ryzowane odpowiednią prędkością komunikacyjną. Są to: 
▐ SORT 1 – Heavy Urban Cycle (vk = 12,1 km/h) – odzwierciedlający warunki eksploatacji 
 w centrum dużych miast, 
▐ SORT 2 – Easy Urban Cycle (vk = 18,0 km/h) – odzwierciedlający warunki eksploatacji 
 występujące dla typowej trasy miejskiej, 
▐ SORT 3 – Easy Suburban Cycle (vk = 25,3 km/h) – odzwierciedlający warunki eksploata-
 cji autobusów komunikacji zbiorowej na przedmieściach dużych miast i na trasach 
 wewnętrznych mniejszych miast. 
Vk (prędkość komunikacyjna) to stosunek przebytej drogi do czasu pracy pojazdu z uwzględ-
nieniem czasu postoju na przystankach pośrednich.

Pierwszy tramwaj Tramino 
na rynku niemieckim 
zadebiutował 13 stycznia 
w Jenie. Zamówiono 
w sumie 5 takich pojazdów 
szynowych.

Elektryczne Urbino z szybkim systemem ładowania baterii. Autobus podjeżdża pod rampę. Czujniki 
wyczuwają, że jest w zasięgu. Pantograf automatycznie się podnosi. Sprawdzana jest pewność kontaktu 
elektrycznego. Jeżeli wszystko jest w porządku, następuje ładowanie o mocy 200 kW. Po 5 minutach 
zgromadzona energia pozwala na przejechanie ok. 10 km. Podczas standardowego postoju na pętli 
akumulatory mogą się naładować do poziomu, który zapewni przejechanie wyznaczonej trasy. Takie 
rozwiązanie daje możliwość pracy autobusu w ruchu ciągłym.

Zasięg na równowartości 100 kWh energii

100%

78%

58%

29%

Diesel: 22,3 km

Hybrydy: 28,2 km

Elektrobusy warunki niekorzystne: 39,7 km

Elektrobusy warunki korzystne: 79,4 km

Podane wartości są dla pojazdów referencyj-
nych z silnikiem Diesla, o długości 12 m. 
Zużycie energii wg badań zgodnie z procedurą 
SORT 2 (bez ogrzewania).
Cena 1 l ON – 5,52 zł, cena 1 kWH – 0,56 zł.

Źródło: badania firmy Solaris. 
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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

Prenumeratę miesięczników TSL Biznes oraz Truck & Van można zamówić przez:
> www.TSL-biznes.pl/prenumerata
> e-mail: prenumerata@tsl-biznes.pl;  prenumerata@truck-van.pl
> fax: 22 205 07 57
> pocztą: Redakcja TSL Biznes i Truck& Van, ul. L. Staffa 31, 01-884 Warszawa
> telefon: 22 213 88 28

Roczna prenumerata (11 wydań): 
TSL Biznes w cenie 99 zł z VAT, Truck & Van w cenie 49 zł z VAT, oba tytuły w cenie 129 zł z VAT

www.TSL–biznes.pl/prenumerata

Formularz prenumeraty
Dane do wysyłki

Imię

Nazwisko

Nazwa 
fi rmy

Adres

Kod    Poczta

Telefon

e-mail

Dane do faktury
Nazwa 
fi rmy

NIP

Adres (jeśli inny niż do wysyłki)

Kod         Poczta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KMG Media Sp. z o.o. dla celów prenumeraty, marketingu i wydawania 
miesięczników TSL Biznes i Truck & Van. Dane osobowe mogą być sprawdzane i poprawiane.

Data i podpis

Coroczne, automatyczne przedłużanie prenumeraty

Zamawiam roczną prenumeratę (11 wydań)

TSL Biznes od numeru      /2014 

Truck&Van od numeru    /2014 

oba tytuły od numeru    /2014 
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Teraz jeszcze więcej 
możliwości

Promocyjna 
prenumerata

obu tytułów

Prenumerata roczna

tylko 99 zł
Prenumerata roczna

tylko 49 zł

129 zł129 zł
STYCZ
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Mercedes-Benz Unimog

ISISSN 2082-9795
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odzi kierowcy!
Rusza szósta edycja konkursu YETD Scanii
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Nowy Ford 
Transit

Rynek pojazdów 
ci arowych

Nie tylko 
w Europie

DAF powtarza 
sukces sprzed roku

Cena: 5,50Cena: 5,50  
(w tym 5% VAT)(w tym 5% VAT)
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Mercedes-Benz STLMercedes-Benz STL
Specjalista od ci kiego transportuSpecjalista od ci kiego transportu
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WWW.TSL-BIZNES.PL

WWW.TSL-BIZNES.PL

WWW.TSL-BIZNES.PL

wskaźniki wzrostu 
już nie imponują

Ryczałty za noclegi 

czyli kierowcy kontra przewoźnicy cd.
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Jak przygotować firmę do kontroli ITD?

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

KARTY PALIWOWE - znacznie więcej niż zakup paliwa

Jak wybrać i wdrożyć system informatyczny?

Logistyka branży meblowej i AGD

Cena 9,90
(5% VAT)

biznes
(40)

Rusza frachtowa sieć Europy
Cena polisy OCP a zakres ubezpieczenia

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

Temat numeru:

Logistyka 
branży e-commerce

Więcej
płatnych dróg

Ożywienie 
na rynku 
leasingu

ISSN 2081–5255Cena 9,90
(5% VAT)

biznes
LISTOPAD – 11/2013 (41)



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.


