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Marek Kuźnia, Kuźnia Trans
Nowego Actrosa kupiliśmy, gdy tylko pojawił się w ofercie. Jak się sprawuje? Po dwóch latach 
podjęliśmy decyzję o zakupie kolejnych egzemplarzy tego modelu – to najkrótsza odpowiedź

W przypadku nowego produktu – a Nowy Actros jest cał- 
kowicie od nowa zaprojektowaną ciężarówką – zawsze są  
pewne wątpliwości, czy wszystko będzie działać, jak należy.  
Nasze Nowe Actrosy przejechały już po 200 tys. km – to  
jest już bardzo wiarygodny test. Pojazdy zdały go śpiewają- 
co. Są nie tylko godne zaufania, ale bezkonkurencyjne pod  
względem oszczędnego spalania. Dziś – jak wiedzą wszyscy  
przedsiębiorcy z branży – to aspekt kluczowy, a Nowy Actros  
w porównaniu z ciągnikami innych marek ma zdecydowanie  
najlepsze wyniki. Przy naszej skali działania – 150 samo- 

chodów – nawet trzy litry paliwa na 100 km mniej liczy się w  
cysternach, więc oszczędności są niebagatelne. Docenili  
ten model także nasi kierowcy – wcześniej najchętniej jeździli  
ciężarówkami konkurencyjnej marki, po dwóch latach eks-
ploatacji Nowego Actrosa zdecydowanie wolą pracować na 
Mercedesach. Pojazd prowadzi się bardzo komfortowo, ma 
nowoczesny design i niezbędne udogodnienia potrzebne w  
trasie. Do tego jest wyjątkowo cichy i świetnie wchodzi w 
zakręty, co przy załadowanej naczepie ma niemałe znaczenie.
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Być może już niedługo z naszych dróg zaczną pomału znikać pojazdy ciężarowe, których kabiny 

przypominają pysk mopsa. W zamian pojawią się ciężarówki z wydłużonymi przodami. 

Wszystko w rękach rządów państw członkowskich Unii. Komisja Transportu Parlamentu 

Europejskiego w marcu głosowała nad zmianami kształtu przedniej części samochodów 

ciężarowych. Jeżeli rządy ugną się pod społecznym naciskiem, producenci pojazdów będą mieli 

pełne ręce roboty. Zamiana ta oczywiście pociągnie za sobą kolejne inwestycje 

w rozwój, które pochłoną mnóstwo pieniędzy. Kto za to zapłaci? No jasne – użytkownicy.

A po co to wszystko? Otóż cały ten wysiłek ma zmniejszyć liczbę ofi ar wypadków, zredukować 

zużycie paliwa i co za tym idzie emisję zanieczyszczeń.

„Przepisy te pozwolą wypuszczać na drogi lepsze pojazdy, które poprawią bezpieczeństwo na 

drodze i zmniejszą zanieczyszczenie środowiska” – cieszy się Jörg Leichtfried z Komisji Transportu 

Parlamentu Europejskiego. Pozwolą? A kto im teraz zabrania? Zdrowy rozsądek! Europosłowie 

zdecydowali, że z przodu projektowanych ciężarówek ma być więcej przestrzeni. Wydłużone „nosy” 

sprawią, że zestawy będą miały mniejsze możliwości przewozowe. Parlament zdecydował, że część 

dodatkowej przestrzeni kabiny ma być zagospodarowana w taki sposób, aby pozbyć się martwych 

pól, stworzyć strefę zgniotu oraz zapewnić 

bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Parlament Europejski chce, aby zmiany 

te zostały wprowadzone we wszystkich 

ciężarówkach, które będą sprzedawane 

od 2022 r. 

„To kluczowa decyzja, dzięki której zmniejszy 

się liczba zabitych na drogach, 

a emisje zanieczyszczeń z ciężarówek zaczną 

spadać po 20 latach stagnacji” – przekonuje 

na portalu „Chrońmy Klimat” Wojciech 

Makowski z kampanii „Tiry na tory”. Ciekawe gdzie? Bo w Europie na przestrzeni ostatnich 

20 lat spadły i to sporo. O 97% zredukowano emisję cząstek stałych i o 95% tlenków azotu. 

Nawet laik może tę zmianę dostrzec gołym okiem. Wystarczy zobaczyć, co wydobywa się z rury 

wydechowej pojazdu spełniającego normę emisji spalin Euro 6. Krakowskie powietrze podobno jest 

bardziej zanieczyszczone…  

Oczywiście opływowe kształty mają swoje zalety. Współczynnik aerodynamiczny się poprawia, 

dzięki czemu można zaoszczędzić na spalaniu. Pytanie tylko, ile się straci na krótszej ładowni 

i o ile więcej kursów trzeba będzie wykonać z tego powodu oraz ile więcej spalić paliwa, 

czyli też wyemitować – wprawdzie ograniczonych, ale jednak, szkodliwych substancji. 

Problem ten miał zniwelować przepis dopuszczający do ruchu dłuższe zestawy, ale europosłowie 

odrzucili taki wniosek. Zobowiązali jednak Komisję do przygotowania do 2016 r. rzetelnych 

szacunków oceny skutków wprowadzenia dłuższych zestawów.

Producenci ciężarówek próbują przeforsować wydłużenie terminu wprowadzenia nowych kabin do 

2025 r. Decyzja komisji musi być potwierdzona na głosowaniu plenarnym w kwietniu, następnie nad 

projektem zagłosują państwa członkowskie. Miejmy nadzieję, że rzetelnie przygotują się do tematu.▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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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. 



Konkurs Dealer of the Year dla autoryzowanych 
serwisów Renault Trucks w Polsce zorganizowa-
ny został w tej formule po raz pierwszy. Wzięły 
w nim udział wszystkie autoryzowane punkty ser-
wisowe Renault Trucks, obecnie 28 i 10 punktów 
dwumarkowych. Ich praca była oceniana przez 
cały rok. Kryteria oceny w konkursie obejmują 
działania, które mają wpływ na satysfakcję klien-
ta, czyli: dostępność i sprzedaż oryginalnych 
części Renault Trucks – wzrost wartości oraz 
liczba ogółem, wzrost sprzedaży części i realiza-
cja kampanii dla pojazdów z gamy LCV, wzrost 
sprzedaży części i realizacja kampanii DCI, licz-
ba zamkniętych zleceń w czasie krótszym niż 
6 godzin w ramach usługi 24/7 oraz ogólna oce-
na działań w oparciu o zasady Wysokiej Jakości 
Usług Serwisowych Renault Trucks. 

„Punkt serwisowy Tandem Trucks Mikołów 
w 2013 r. świetnie spełnił wszystkie kryteria oce-
ny. W ciągu całego roku wykazał się wzorowym 
podejściem do obsługi klienta, czego najlepszym 
dowodem są wyniki serwisu, a przede wszystkim 
szerokie grono zadowolonych klientów, eksplo-
atujących pojazdy Renault Trucks” – powiedział 
Piotr Szarek, dyrektor ds. obsługi posprzedażnej 
Volvo Group Trucks, rynek Europy Centralno-
-Wschodniej. 

To już trzeci producent pojazdów cię-

żarowych organizujący w tym roku 

konkurs kierowców, który zakończy 

się światowym fi nałem. Eliminacje do ko-

lejnej edycji Optifuel Challenge, czyli kon-

kursu wyłaniającego najekonomiczniejsze-

go kierowcę w Polsce mają ruszyć w maju. 

Optifuel Challenge to międzynaro-

dowy konkurs propagujący oszczędną 

jazdę, opracowany i organizowany przez 

Renault Trucks w Europie, Maroku, Tune-

zji i Rosji.  W ramach kwalifi kacji uczest-

nicy będą musieli pokonać wyznaczoną 

trasę pojazdem Renault Trucks T. Podczas 

oceny przejazdu pod uwagę będzie brana 

prędkość i średnie zużycie paliwa. Pomia-

ry i analiza tych parametrów będą dokony-

wane za pomocą systemu telematycznego 

Optifl eet i aplikacji Optifuel Infomax.

Uczestników krajowych rund kwalifi ka-

cyjnych konkursu Optifuel mogą zgłaszać 

fi rmy transportowe. Jedna fi rma może 

zgłosić tylko jednego kierowcę. Eliminacje 

krajowe wyłonią krajowego mistrza. Naj-

lepsi z 34 krajów będą rywalizować ze sobą 

w fi nale europejskim, w listopadzie 2014 r.

Konkurs Optifuel ma za zadanie wes-

przeć przewoźników i kierowców w za-

kresie doskonalenia technik ekonomicz-

nej jazdy. Podczas zadań konkursowych 

uczestnicy mają okazję zapoznać się 

z potencjałem francuskich pojazdów i ofe-

rowanych narzędzi.

W serii T kabina i układ napędowy zo-

stały zaprojektowane z myślą o zmniejsze-

niu zużycia paliwa. Nowa gama pojazdów 

w pełni wykorzystuje możliwości i zalety 

opracowanych przez Renault Trucks roz-

wiązań Optifuel, takich jak m.in. program 

Optifuel, obejmujący Optifuel Training 

– prowadzone przez ekspertów Renault 

Trucks szkolenie kierowców w zakresie 

ekonomicznej jazdy – i Optifuel Infomax 

– oprogramowanie do monitorowania 

i analizy zużycia paliwa. Dzięki progra-

mowi Optifuel oszczędności w całej fl ocie 

mogą sięgnąć nawet 15%. 

Wszystkie pojazdy serii T są fabrycznie 

przygotowane do montażu systemu zarzą-

dzania fl otą Optifl eet. Łatwy w użyciu sys-

tem wspomaga podejmowanie decyzji do-

tyczących fl oty pojazdów i szybko staje się 

niezastąpionym narzędziem w codziennej 

pracy szefów fi rm, operatorów transportu, 

menedżerów fl ot transportowych i kierow-

ców. Dzięki niemu można zaoszczędzić 

nawet do 5000 euro rocznie, w przelicze-

niu na każdy pojazd.

Wszystkie te usługi i technologie bę-

dzie można zobaczyć w działaniu podczas 

Optifuel Challenge 2014. ▐

Fot. Renault

Tandem Trucks 
z Mikołowa
dilerem roku 
Renault Trucks

Autoryzowany serwis Renault Trucks Tandem 
Trucks Mikołów działa od 2005 roku. Zatrudnia 
18 osób. Dysponuje 12 stanowiskami naprawczy-
mi. Wykonuje pełen zakres usług serwisowych 
dla samochodów ciężarowych i dostawczych. ▐

Fot. Renault

Sprawdzian z ekonomiki
W tym roku kierowcy mają dużo możliwości do sprawdzenia 
swoich umiejętności na arenie międzynarodowej. Już wkrótce 
rozpoczną się krajowe eliminacje do Optifuel Challenge 2014, 
konkursu organizowanego przez Renault Trucks.

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Głuszek, szef serwisu, 
Krzysztof Majcherek, prezes Tandem Trucks 
i Piotr Szarek, dyrektor ds. obsługi posprzedażnej.
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Renault Trucks SAS z kapitałem 50 000 000 € - 954 506 077 RCS Lyon 
Zdjęcia udostępnione przez: © Renault Trucks- 05/2013.



O rganizowany już po raz trzeci przez 

DAF Trucks Polska konkurs o ty-

tuł najlepszego dilera ma na celu 

wyróżnienie punktów sprzedaży, które 

świadczą usługi na najwyższym poziomie. 

Biorą w nim udział wszyscy autoryzowani 

dilerzy samochodów DAF w Polsce. Kapi-

tuła konkursu bierze pod uwagę aspekty 

przekładające się w sposób bezpośredni 

na satysfakcję klienta, jak np. dostępność 

części i produktów, komunikacja ofert spe-

cjalnych, czas reakcji na zapytania klienta 

czy szybkość i poprawność wykonania 

usług oraz wydajność obsługi w ramach 

serwisu ITS/PTS, sprzedaż kontraktów ob-

sługowo-naprawczych DAF Multisupport, 

realizacja planów sprzedaży nowych i uży-

wanych pojazdów, jakościowe szkolenia 

z ekonomicznej jazdy czy usługi fi nansowe 

Paccar Financial. W tym roku tytuł Deale-

ra Roku zdobyła należąca do Grupy DBK 

spółka Warsaw Truck Center z Długołęki. 

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła 

się 14 marca w hotelu Aroma Stone w Sy-

cowie. Dla zwycięskiego serwisu nagroda 

oznacza możliwość korzystania z logo i ty-

tułu Dealera Roku DAF przez kolejny rok, 

co dla obecnych i potencjalnych klientów 

jest najlepszym potwierdzeniem profesjo-

nalizmu pracowników fi rmy. Po raz pierw-

szy w historii konkursu wszystkie miejsca 

na podium zajęły serwisy należące do jed-

nej grupy. ▐

Fot. K. Dziewicka, WTC

Punktacja

Maksymalna liczba punktów, 
jaką może zdobyć diler: 1200.
Punkty przyznawane są w 4 dziedzinach:
1. Parts Sales (300 pkt.) 
2. Customer Services (300 pkt.)
3. Truck Sales (350 pkt.) 
4. Dealer Business (250 pkt.) 
 

Wyniki Dealer Roku DAF

1. WTC Wrocław 939 pkt.
2. WTC Opole 920 pkt. 
3. DBK Szczecin 841 pkt. 

Andrzej Luniak, 
prezes zarządu 
Warsaw Truck 
Center

Ta nagroda to najwięk-
sze wyróżnienie dla 
dilera pojazdów cięża-

rowych DAF w Polsce. Dlatego cieszę się, 
że w tym roku trafiła ona właśnie do nas. 
Muszę tylko podkreślić, że choć nagrodę 
przyznano oddziałowi, tak naprawdę nale-
ży się ona ludziom. Ten tytuł to zasługa 
ciężkiej i wieloletniej pracy całego zespo-
łu – pracowników serwisu i punktu obsługi 
klienta, a także pracowników działów mar-
ketingu i sprzedaży.

Najlepiej na 
Dolnym Śląsku
Oddział Warsaw Truck Center z Długołęki k. Wrocławia zdobył tytuł 
Dealera Roku 2014. Zaraz za nim uplasowała się placówka WTC 
w Ozimku i DBK Szczecin. Czyli całe podium zgarnęła Grupa DBK.

Zwycięzcy w konkursie na najlepszego dilera pojazdów ciężarowych DAF.
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 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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Spotkania w ramach Sachs Race Chal-

lenge 2014 odbędą się w maju i czerw-

cu na torach w Słomczynie, Debrznie 

i Wrocławiu. W sumie będzie to 13 dni. Tym 

razem, całodniowym szkoleniom technicz-

nym i sprzedażowym będą towarzyszyły 

emocje związane z wyścigami rallycross. 

Trening i rywalizacja

W programie są szkolenia techniczne 

z zakresu układów zawieszenia i kierow-

niczych oraz systemów hybrydowych. Rok 

temu największym powodzeniem wśród 

uczestników cieszyły się jazdy porów-

nawcze. Tym razem też ich nie zabrak-

nie. Uczestnicy przekonają się na własnej 

skórze, jak ważnym aspektem w kwestii 

bezpieczeństwa są sprawnie działające 

amortyzatory przednie. Podczas szkoleń 

sprzedażowych zostanie omówiony pro-

blem reklamacji – trudny, ale niezwykle 

ważny dla profesjonalnej obsługi klientów 

nowoczesnego warsztatu. Udział w tego-

rocznej akcji zapowiedział również spe-

cjalistyczny oddział koncernu – ZF Mo-

tosport, który specjalizuje się w rozwoju 

technologii stosowanych w motosporcie.

Atrakcyjnym tłem szkoleń będą jaz-

dy po torze rallycrossowym w specjalnie 

przygotowanych na tę okazję samocho-

dach Mercedes C280. „Pojazdy wyposaży-

liśmy w specjalne felgi i opony oraz dosto-

sowaliśmy je pod kątem technicznym do 

specyfi ki rallycrossu. Są po prostu genial-

ne! Bez najmniejszego problemu wchodzą 

w poślizg, pozwalają na zaciętą rywaliza-

cję na torze z zachowaniem najwyższych 

standardów bezpieczeństwa. Uczestnicy 

Sachs Race Challenge z pewnością będą 

czerpać w nich wyjątkową przyjemność 

z jazdy” – mówi Jorg van Ommen, nie-

miecki kierowca rajdowy, właściciel fi rmy 

IvO Autosport, który jest odpowiedzialny 

za przygotowanie samochodów. Uczestni-

ków czekają treningi, kwalifi kacje i Wielki 

Sachs Race Challenge 2014

21-24.05.2014 r.  Wrocław – Tor Rakietowa
29-31.05.2014 r.  Debrzno – Tor Rallyland
05-07.06.2014 r.  Tor Słomczyn
12-14.06.2014 r.  Tor Słomczyn

Peter Rothenhöfer, 
dyrektor polskiego oddziału ZF

Seria szkoleń, którą przeprowadziliśmy w ubiegłym roku, spotkała się 
z bardzo dużym zainteresowaniem. Na początku, organizując tę imprezę, 
byliśmy raczej sceptyczni. Nie mieliśmy pewności, czy taka forma zosta-
nie zaakceptowana przez przedstawicieli branży warsztatowej. Każde-
go dnia sprawdzaliśmy liczbę zgłoszeń i wynik 12 500 przeszedł nasze 
najśmielsze oczekiwania. Jesteśmy bardzo dumni z liczy pozytywnych 

opinii, jakie codziennie zbieraliśmy od uczestników podczas trwania Roadshow. W tym roku 
kontynuujemy rozpoczętą w zeszłym roku akcję, ale w nowej odsłonie Sachs Race Chal-
lenge 2014. Bardzo długo zastanawialiśmy się nad nową koncepcją, aby zaproponować 
naszym klientom coś jeszcze ciekawszego niż rok temu. 

Szkolenia 
z rallycrossem w tle

Po sukcesie akcji Sachs Roadshow, 
ZF Friedrichshafen AG w Polsce zaprasza pracowników 
branży warsztatowej do udziału w kolejnym wyjątkowym 
wydarzeniu – Sachs Race Challenge 2014. 

Finał pod koniec każdego dnia akcji. Naj-

lepsi mogą liczyć na nagrody. 

Organizatorzy zapewnili też atrakcję 

dla warsztatów obsługujących pojazdy 

użytkowe. W Słomczynie będzie na nich 

czekał 7-krotny uczestnik rajdu Dakar 

– Grzegorz Baran. Niektórzy będą mogli 

posmakować jazdy jego rajdową ciężarów-

ką, oczywiście na fotelu pasażera. Specjal-

nie do tego celu zostanie przygotowany 

odcinek off rodowy.

17 tys. zgłoszeń

Akcja skierowana jest do warsztatów 

pojazdów osobowych i ciężarowych, które 

zaopatrują się w oryginalne części fi rmy 

ZF. Podstawowym warunkiem udziału 

w Sachs Race Challenge 2014 jest zakup 

przez dany warsztat, w okresie od 1 stycz-

nia do 10 maja 2014 roku, części marek 

Sachs, Lemförder, ZF Parts oraz ZF Lenk-

systeme, o wartości minimalnej, zależ-

nej od wielkości warsztatu: w przypadku 

warsztatów osobowych od 2 do 6 tys. zł, 

a ciężarowych – od 4 do 12 tys. zł. Zapro-

szenia do udziału w Sachs Race Challenge 

2014 otrzyma 1,3 tysiąca warsztatów, które 

osiągną najlepsze wyniki w poszczegól-

nych kategoriach. 

Po dwóch miesiącach od rozpoczę-

cia zapisów do akcji wpłynęło już ponad 

17 tysięcy zgłoszeń. Organizatorzy zadecy-

dowali o rozpoczęciu akcji o jeden dzień 

wcześniej niż pierwotnie planowali. Pierw-

sze szkolenia rozpoczną się już 21 maja na 

Torze Rakietowa we Wrocławiu. 

Udział w akcji można zgłosić na stronie 

internetowej www.zf.com/pl lub u dystry-

butorów biorących udział w akcji: Inter 

Cars, Inter Team, Moto-Profi l, Auto Part-

ner oraz Gordon. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

www.truck-van.pl
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Sukcesy Polaków w konkursie 
The Drivers’ Fuel Challenge

2011 r. –  Marek Jastrzębski zajął 
4. miejsce w ogólnoświatowym 
finale konkursu w Göteborgu. 

2012 r. –  Paweł Ozimek z firmy 
EPO-Trans Logistic zwyciężył 
w konkursie w Regionie 
Europy Centralno-Wschodniej.

2013 r. –  Stanisław Mierzejewski 
w Wielkim Finale Rynku 
Europy Centralno-Wschodniej 
zajął 3. miejsce.

Konkurs Dealer of the Year dla au-
toryzowanych serwisów Volvo Trucks 
w Polsce organizowany jest co roku już od 
10 lat. Biorą w nim udział wszystkie auto-
ryzowane serwisy Volvo Trucks, obecnie 
32 punkty. Ich praca jest oceniana przez cały 
rok. Kryteria oceny w konkursie obejmują dzia-
łania, które mają bezpośredni wpływ na wiel-
kość sprzedaży oraz satysfakcję klienta, czyli: 
ocena jakości usług serwisów zgodnie 
z zasadami Oryginalnych Usług Serwisowych 
Volvo, na podstawie badania realizowanego 
przez zewnętrzną firmę wśród klientów, licz-
ba zamkniętych zleceń w czasie krótszym niż 
6 godzin w ramach pomocy technicznej Volvo 
Action Service, wzrost sprzedaży oryginalnych 
części Volvo – wzrost wartości sprzedaży rok 
do roku, wzrost sprzedaży oryginalnych części 
Volvo w ramach kampanii dla pojazdów star-
szych „dbamy na szóstkę” oraz wzrost sprze-
daży oryginalnych części Volvo w ramach 
sprzedaży pakietów serwisowych.

„Punkt serwisowy TMiK Tomasz Dzida 
w 2013 r. doskonale spełnił wszystkie kryte-
ria oceny. Badanie satysfakcji klienta z obsłu-
gi zgodnej z zasadami Oryginalnych Usług 
Serwisowych Volvo wykazało wzorową reali-
zację jej założeń i bardzo wysoki poziom za-
dowolenia klientów, co przekłada się przede 
wszystkim na płynność obsługi oraz opty-
malną dyspozycyjność flot naszych klientów” 
– powiedział Piotr Szarek, dyrektor ds. obsłu-
gi posprzedażnej Volvo Group Trucks, rynek 
Europy Centralno-Wschodniej. 

Autoryzowany serwis Volvo Trucks TMiK 
Tomasz Dzida w Pszczynie działa od 2003 r.
Zatrudnia 15 osób. Dysponuje 13 stanowi-
skami naprawczymi. Wykonuje pełen zakres 
usług serwisowych dla samochodów ciężaro-
wych Volvo.  ▐

Fot. Volvo

Małgorzata Kulis,
dyrektor zarządzający Volvo Group Truck Center 

„Z każdym rokiem obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania konkur-
sem, co jest potwierdzeniem coraz większej wagi przywiązywanej przez 
firmy transportowe do kwestii zużycia paliwa. Ekonomiczna jazda przyno-
si rezultaty w postaci zredukowanej emisji spalin oraz lepszej ekonomiki 
paliwowej, a kluczowy wpływ na te oszczędności ma kierowca.”

Trwają zapisy

Startuje czwarta edycja The Drivers’ Fuel Challenge 
– międzynarodowego konkursu Volvo Trucks w jeździe 
ekonomicznej. 

W     
ubiegłym roku na terenie ca-

łego rynku Europy Centralno-

-Wschodniej, wzięło udział w kon-

kursie 3200 kierowców, z czego 764 w Pol-

sce. Od marca do lipca 2014 r. odbywa się 

seria lokalnych kwalifi kacji. Eliminacje 

krajowe, następnie pófi nały i fi nały, wy-

łonią krajowych uczestników Wielkiego 

Finału na Słowacji. 

W sierpniu, krajowi mistrzowie eko-

nomicznej jazdy spotkają się na Wielkim 

Finale Th e Drivers’ Fuel Challenge Rynku 

Europy Centralno-Wschodniej, który od-

będzie się na torze Slovakia Ring na Słowa-

cji. Tam najlepsi z poszczególnych krajów 

będą walczyć o tytuł Regionalnego Mistrza 

Ekonomicznej Jazdy 2014 oraz o główną 

nagrodę – nowe osobowe Volvo S60.

Producent przewidział również nagro-

dy dla fi rm reprezentowanych przez kie-

rowców, którzy zajmą w Wielkim Finale 

pierwsze trzy miejsca.

Tegoroczny konkurs ma zasięg ogólno-

światowy. Trzech najlepszych zawodników 

Wielkiego Finału Rynku Europy Central-

Harmonogram krajowych eliminacji

Miasto Data
Gdynia, Sycewice, Szczecin 14–19.04.2014
Tarnowo Podgórne, Nowa Wieś, Rzgów, Kutno 22–26.04.2014
Karpin, Suwałki, Młochów, Ostrołęka 05–10.05.2014
Siedlce, Kielce, Lublin, Biała Podlaska, 12–17.05.2014
Skawina, Świętochłowice, Olchowa k. Rzeszowa 19–24.05.2014
Pietrzykowice, Dąbrowa k. Opola, Karski k. Ostrowa Wlkp., Nowa Sól 26–31.05.2014

no-Wschodniej kwalifi kuje się do świato-

wego fi nału, który odbędzie się 19 wrze-

śnia 2014 r. w Goeteborgu. 

Zarówno w trakcie eliminacji, jak i pod-

czas Wielkiego Finału Rynku Europy Cen-

tralno-Wschodniej jazdy konkursowe 

będą odbywać się przy użyciu Volvo FH. 

W Polsce eliminacje do konkursu roz-

poczynają się w połowie kwietnia.▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Volvo

Od lewej: Tomasz Dzida, Nikodem Dzida, 
Jerzy Lasek i Piotr Szarek.

TMiK Tomasz Dzida
najlepszym
dilerem Volvo Trucks 

www.truck-van.pl
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Wystawa, która odbyła się w dniach 

5-6 marca 2014 r. zgromadziła 175 

wystawców z całego świata. Od-

wiedziło ją ponad 6,5 tys. zwiedzających. 

Wielu przyszło w określonym celu, a te-

maty poruszane w trakcie rozmów na sto-

iskach świadczą o praktycznym podejściu 

gości do zasilania gazowego oraz pogłę-

biającej się wiedzy aktualnych i przyszłych 

użytkowników. 

Kwestia wyboru

Rozpowszechniony w samochodach 

osobowych propan-butan (LPG) prze-

ciera szlak do silników wysokoprężnych 

w ciężarówkach. Barierą jest tylko nie-

ufność klientów, ponieważ odpowiednie 

rozwiązania techniczne oraz bogata infra-

struktura do tankowania już są. 

Inaczej jest z gazem ziemnym, który 

cierpi przez niedostatek punktów, gdzie 

można się w niego zaopatrzyć. Jednak nie 

jest to przeszkoda nie do pokonania. Bar-

tłomiej Budnik z fi rmy Kompresory CNG 

oferującej urządzenia BRC FuelMaker 

słusznie zwraca uwagę, że: „gaz ziemny jest 

dostępny praktycznie w każdym miejscu 

w całej Polsce. Płynie w żółtej rurze, która jest 

w prawie każdym domu. Kompresor do 

tankowania CNG to taki sam odbiornik 

gazu jak kuchenka”. 

Konkurentem dla CNG, czyli sprężo-

nego gazu ziemnego, wkrótce zostanie 

zapewne LNG, czyli ten sam gaz, ale skro-

plony. Lansuje go Gazprom Germania we 

współpracy z polskim producentem auto-

busów, fi rmą Solbus. Poważnie interesuje 

się nim również Iveco. Perspektywa uru-

chomienia terminalu gazowego w Świno-

ujściu, który ma zapewniać dużą ilość LNG 

z Kataru sprawia, że wizja „wewnętrznej 

konkurencji” między dwoma odmianami 

tego samego paliwa staje się realna i za-

pewne przyniesie ożywienie rynku oraz 

wzbogaci paletę zastosowań metanu. 

Przetrzeć szlak

Pozostają męczące szczegóły. Monika 

Bryszewska z fi rmy ASF, dystrybutora urzą-

dzeń do tankowania CNG, w tym kom-

presorów Aspro mówi o czasochłonnych 

procedurach, które poprzedzają montaż 

sprężarki CNG: „Klienci muszą uzbroić się 

w cierpliwość. Znam przypadek, gdy fi rma 

zainteresowana tankowaniem CNG u siebie 

czekała na przyłącze prawie pół roku. Cała 

procedura zajęła dwa lata.” Problematyczne 

jest również opłacanie akcyzy od gazu sto-

sowanego jako paliwo pędne. Czy powinien 

być drugi licznik gazu, zamontowany przy 

przydomowym kompresorze? „Gdy zapy-

tałam o akcyzę, fi rma gazownicza odesłała 

mnie do urzędu skarbowego” – mówi Mo-

nika Bryszewska. 

Miłosz Szymaniak z fi rmy Hexagon Rau-

foss produkującej kompozytowe zbiorniki 

CNG uważa, że niewykorzystaną szansą 

jest produkcja biogazu, czyli metanu po-

wstającego wskutek fermentacji odpadów 

organicznych: „Każde większe miasto 

w Polsce mogłoby zapewnić sobie komuni-

kację miejską zasilaną biogazem. Starczy-

łoby go również dla innych użytkowników, 

np. taksówek czy pojazdów dystrybucyj-

nych. Na wysypiskach gaz z odpadów i tak 

powstaje. Wystarczy go zebrać.” 

Czy nasza niezależność energetyczna 

leży na śmietniku? „We Włoszech 25% 

autobusów miejskich korzysta z gazu 

ziemnego – mówi Gianni Baroni repre-

zentujący fi rmę Aspro. – Wiele fl ot ma 

pojazdy gazowe, ponieważ nie dotyczą ich 

ograniczenia ruchu w miastach dla samo-

chodów z silnikami benzynowymi i Diesla. 

CNG jest obecny głównie na północy, ale 

rozwija się również na południu. W kraju 

mamy blisko tysiąc stacji tankowania, ale 

oceniam, że jest jeszcze miejsce na co naj-

mniej 500. Kompresory dla prywatnych 

użytkowników i fi rm oferuje 7 producen-

tów. Aspro ma 25% rynku.” 

Mercedes oferuje pojazdy gazowe w kilku segmentach rynku. 
Poza pojazdami użytkowymi są to również auta osobowe. 

Stan gotowości
Targi GasShow w Warszawie pokazały, że napęd gazowy 
to nie problem, a rozwiązanie. Producenci z branży 
nie wyczekują już z nadzieją na dobrą wolę i wsparcie 
rządu dla tego paliwa. Szukają klientów i coraz częściej 
ich znajdują, ponieważ gaz się opłaca. W każdej postaci. 

Miłosz Szymaniak 
z firmy Hexagon Raufoss 

„ Na wysypiskach gaz z odpadów 
 i tak powstaje. Wystarczy go zebrać.”
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W czym lepiej?

Przy wejściu do hal Expo XXI można 

było zobaczyć niemal pełną ofertę pojaz-

dów gazowych. Nie było tylko autobusów, 

chociaż to one dominują wśród pojazdów 

transportowych – 250 bar. Wytrzymują 

maksymalnie 700 bar. „Na stacji paliwowej 

w Oslo są zbiorniki wytrzymujące ciśnie-

nie 1050 bar. Dla porównania: ciśnienie 

w napompowanej oponie to 3 bary” – dodaje 

Miłosz Szymaniak. Kompozytowe butle są 

odporniejsze na rozerwanie i uderzenie niż 

stalowe. Ich plusem jest również wygodna 

kontrola ich stanu. Nie muszą przechodzić 

próby wodnej, jak zbiorniki stalowe, które 

trzeba w tym celu demontować z pojazdu. 

Wystarcza im inspekcja wizualna. Okres eks-

ploatacji może dochodzić do 30 lat. 

Zbiorniki takie zostały docenione na 

GasShow. Nagroda targów INPRO 2014 

przypadła fi rmie Xpeiron za kompozy-

towy zbiornik z wewnętrznym linerem 

z tworzywa sztucznego. 

zbiornik ciśnieniowy. Raz na rok sprawdza-

ny jest stan zaworów, raz na kilka lat sam 

zbiornik. Jego trwałość jest praktycznie 

nieograniczona, ponieważ jest wykonany ze 

stali nierdzewnej. Co kilka lat trzeba tylko 

wymienić zawory” – wyjaśnia Elżbieta Ze-

idler z fi rmy Chart D&S Europe. 

Skąd wsparcie?

Przyjęty w 2013 r. przez Brukselę do-

kument „Czysta energia dla transportu” 

wśród zobowiązań dotyczących stosowa-

nia paliw alternatywnych, w tym metanu, 

wodoru i biopaliw, wymienia również bu-

dowę sieci stacji CNG i LNG. Te pierwsze 

powinny być rozmieszczone co 150, a te 

drugie co 400 km, aby umożliwić pokony-

wanie dużych dystansów pojazdami gazo-

wymi. Stacje z wodorem powinny być co 

300 km. „Ważne, żeby stacje pojawiły się 

przy autostradach. Obecnie, aby zatanko-

wać CNG trzeba wjechać do miasta, co 

wydłuża czas podróży. Inicjatywy takie 

jak Blue Corridor, a przede wszystkim 

wsparcie na poziomie Unii Europejskiej są 

bardzo ważne” – zauważa Gianni Baroni 

z Aspro. Niestety, polski rząd wynegocjo-

wał z Brukselą poluzowanie zobowiązań 

i odsunięcie wymogu ich spełnienia w czasie 

o dekadę: z 2020 na 2030 r. Zarazem nie miał 

żadnych skrupułów, aby w listopadzie 2013 r.

Bartłomiej Budnik 
z firmy Kompresory CNG 

„ Kompresor do tankowania CNG to taki 
 sam odbiornik gazu jak kuchenka.”

na CNG. Nowoczesna, gazowa komuni-

kacja miejska przyspieszyła rozwój fi rmy 

Hexagon Rauff os: „95% naszej sprzedaży 

w Polsce to dostawy zbiorników dla produ-

centów autobusów. Zaopatrujemy Solarisa, 

MAN-a, Iveco, Volvo” – mówi Miłosz Szy-

maniak. „W Europie zapotrzebowanie na 

zbiorniki kompozytowe ożywiło się wraz 

z rozpowszechnieniem autobusów nisko-

podłogowych. Znikło tradycyjne miejsce 

na butle między osiami i należało zbiorni-

ki przenieść na dach. Stalowe okazały się 

za ciężkie, groziły wywróceniem autobusu. 

Kompozytowe, które są o 70% lżejsze, oka-

zały się najlepszym rozwiązaniem. Nasz 

udział w rynku europejskim wzrósł z 75 do 

90%. Jesteśmy m.in. jedynym dostawcą bu-

tli dla Mercedesa klasy B oraz Opla Zafi ry. 

W toku jest projekt z Volkswagenem, który 

osiągnął taki poziom sprzedaży samocho-

dów na CNG, że opłaca mu się zainwesto-

wać w droższe butle kompozytowe.” 

Zbiorniki wykonywane są z kompozytu 

utworzonego z plastiku, włókna szklanego 

i włókna węglowego. Osiągają ciśnienie ro-

bocze 200 bar, a w przypadku zbiorników 

Piotr Grabowski 
z firmy Auto-Gaz Centrum

„ Trzymamy się rozwiązań 
 sprawdzonych, bezpiecznych 
 dla silnika, czyli gaz podajemy 
 przed turbiną.”

Gianni Baroni 
reprezentujący firmę Aspro

„ 
We Włoszech 25% autobusów 

 miejskich korzysta z gazu ziemnego.”

Równie wytrzymałe i wygodne w obsłu-

dze są zbiorniki LNG. „Wewnątrz panuje 

temperatura –160°C i ciśnienie 4÷5 bar. Bu-

tla podlega tym samym rygorom, co każdy 
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dawanie oleju napędowego, czyli głównie 

kąt i czas wtrysku. Testujemy już takie po-

jazdy, zarówno na gazie podawanym w fazie 

lotnej, jak i ciekłej”. Instalacja fi rmy Auto-

-Gaz Centrum do samochodów osobowych 

Zenit Pro Direct, dostarczająca gaz w fa-

zie ciekłej, ze sterownikiem wywołującym 

dotrysk benzyny, aby schłodzić końcówki 

wtryskiwaczy benzynowych, została wyróż-

niona targową nagrodą INPRO 2014. 

„Faza ciekła umożliwia dostarczenie 

większej ilości gazu w jednostce czasu, 

na razie jednak korzystamy z fazy lot-

nej” – mówi Przemysław Leoniak z fi rmy 

Europegas, która opracowała sterownik 3. 

generacji, wyróżniający się uproszczoną 

kalibracją, korzystający z informacji zwrot-

nych o funkcjonowaniu silnika. „Zaimple-

mentowaliśmy oprogramowania działające 

podobnie, jak na hamowaniach podwozio-

wych. Na testowym odcinku możemy zmie-

rzyć charakterystykę silnika pracującego 

na oleju napędowym oraz mieszance ON/

LPG. Pozwala to na wygodną kalibrację in-

stalacji. Zależy nam na zachowaniu tych 

samych temperatur i poziomu wibracji, 

a przede wszystkim na ekonomii. Chcieliśmy 

mieć instalację w pełni sekwencyjną, jak w sa-

mochodach osobowych. Wtryskiwacze gazu 

są umieszczone jak najbliżej zaworu ssącego. 

Gaz jest podawany przed wtryskiem oleju na-

pędowego. Musi pojawić się w odpowiednim 

czasie, we właściwej ilości. Za mało oznacza 

stratę mocy, za dużo – spalanie stukowe.” 

Analogicznie działa instalacja DEGA-

mix SEQ2M z wtryskiem sekwencyjnym 

fi rmy Elpigaz. Bogusław Skarpetowski wy-

jaśnia, że: „indywidualny wtrysk gazu do 

cylindrów jest zsynchronizowany z suwem 

ssania i otwarciem zaworów. Gaz podawa-

ny jest dopiero, gdy zawór wydechowy jest 

zamknięty. Nie tracimy go na darmo i ła-

twiej poradzić sobie z emisją spalin.” 

„Nasz system obsługują dwa reduktory. 

Pomiędzy nimi a wtryskiwaczami są fi ltry, 

głównie do frakcji oleistych, czujnik tempe-

ratury i ciśnienia gazu. Otwory na wtryski-

wacze wiercimy w kolektorze dolotowym 

z użyciem kamery endoskopowej, aby były 

umieszczone blisko wtryskiwacza oleju na-

pędowego, pod odpowiednim kątem. Dzięki 

kompensacji ciśnienia uzyskujemy równo-

mierne napełnianie cylindrów. Gaz podawa-

ny jest z wyprzedzeniem 90° w stosunku do 

oleju napędowego. Instalacja jest włączona 

Elżbieta Zeidler 
z firmy Chart D&S Europe

„ Butla podlega tym samym rygorom, 
 co każdy zbiornik ciśnieniowy. 
 Raz na rok sprawdzany jest stan za-
 worów, raz na kilka lat sam zbiornik.”

Przemysław Leoniak 
z firmy Europegas

„ Faza ciekła umożliwia dostarczenie 
 większej ilości gazu w jednostce 
 czasu, na razie jednak korzystamy 
 z fazy lotnej.”

wprowadzić akcyzę na CNG, „zgodnie 

z wymogami przepisów unijnych”. 

Innymi słowy inicjatywa i koszty wpro-

wadzania ekologicznego paliwa gazowego 

w całości spadają na barki potencjalnych 

użytkowników. Przekonującym argumen-

tem są niższe koszty eksploatacji oraz 

malejąca różnica w cenie pomiędzy pojaz-

dami na metan a tradycyjnymi. „Autobus 

gazowy był droższy od porównywalnego 

z silnikiem wysokoprężnym Euro 5 o oko-

ło 20%. W stosunku do autobusu zgodne-

go z Euro 6 jest droższy już tylko o 3÷4%” 

– zauważa Miłosz Szymaniak. 

Diesel na gaz – następny krok

Rysuje się jasny scenariusz: CNG głów-

nie w miastach i okolicy, LNG na długich 

dystansach. Co zatem z LPG? Technologia 

wykorzystywania go do napędu silników 

Diesla wciąż się rozwija, a towarzyszą temu 

podobne nadzieje, obawy i progi jak wtedy, 

gdy propan-butan trafi ł do benzynowych 

samochodów osobowych. 

„Trzymamy się rozwiązań sprawdzo-

nych, bezpiecznych dla silnika, czyli gaz 

podajemy przed turbiną – mówi Piotr 

Grabowski z fi rmy Auto-Gaz Centrum. 

– Oczywiście jest możliwość podawania 

gazu bezpośrednio do kolektora dolo-

towego, niemniej wówczas jest większe 

ryzyko, że mieszanka nie będzie jedno-

w obieg komputera pojazdu” – opowia-

da Piotr Juziurczuk z LPG TECH. Firma 

zdobyła aż trzy nagrody INPRO 2014: za 

wtryskiwacz LPG/CNG TECH-DRAGON, 

Sterowniki wtrysku gazu Serii TECH-X3X 

OBD LBR oraz pierwszą na świecie ofi cjalną 

mobilną aplikację do strojenia sterowników 

wtrysku gazu LPG/CNG – GASDROID. 

Moment na zastanowienie

Wszyscy sprzedawcy twierdzą, że po-

czątkowa fala zainteresowania dieslem na 

gaz przeszła. „Testy u klientów się prze-

dłużają. Trwają rok, półtora. Użytkownicy 

chcą się przekonać, czy instalacja nie wy-

wołuje negatywnych skutków w dłuższym 

okresie” – zauważa Przemysław Leoniak. 

Niektórzy nabywcy przestali się już wahać: 

Przydomowy bądź firmowy kompresor pozwala poradzić 
sobie z niedostatkiem stacji tankowania CNG. Prawne 
aspekty jego używania, szczególnie naliczanie akcyzy za gaz 
jako paliwo pędne, pozostają niejasne. 

Iveco od lat produkuje pojazdy na CNG, 
a obecnie rozwija technologię zasilania 
ciekłym metanem LNG. 

rodna. Idziemy w kierunku uproszczenia 

montażu instalacji LPG w samochodzie 

ciężarowym. Chcąc spełnić normy Euro 5

oraz Euro 6 nie uciekniemy jednak od 

podawania gazu bezpośrednio na zawór 

ssący. Wymaga to ściślejszej integracji 

wtryskiwacza gazowego z pracą silnika 

i sterującym nią systemem. Chcemy 

w sposób bardziej istotny wpływać na po-
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właściciele busów – dodaje Piotr Grabow-

ski. – Największe oszczędności powstają 

w stabilnych warunkach pracy silnika, 

czyli w długiej trasie, przy stałej prędko-

ści. Jednak znaczne oszczędności uzyskują 

również użytkownicy wykonujący kilka 

krótkich kursów dziennie np. z materiałami 

budowlanymi, którzy mają duże przepały.” 

W związku z pojawieniem się ciekłego me-

tanu, główny dostawca CNG, czyli PGNiG 

poczuł oddech konkurencji. „Gazprom po-

kazał nową drogę, choć potrzebna jest siatka 

stacji LNG – Karol Wieczorek ze Strefy CNG 

jest optymistą. – Wspieramy nowe pomysły, 

zależy nam, aby polski rynek był otwarty. 

Jesteśmy obecni na GasShow po raz czwar-

ty, wraz z naszymi partnerami staramy się 

zaprezentować kompleksowe rozwiązanie, 

czyli: samochód, kompresor, obsługa, ewen-

tualnie zamiana zbiorników stalowych na 

kompozytowe. Wszystko przy jednym sto-

liku. Taka jest idea Strefy CNG. Wystąpimy 

również na targach Poleko, już po raz trzeci.” 

Gaz zaczyna się liczyć nie tylko dlatego, 

że przynosi oszczędności. Ich poziom za-

Piotr Juziurczuk 
z LPG TECH 

„ 
Dzięki kompensacji ciśnienia uzys-

 kujemy równomierne napełnianie
  cylindrów. Gaz podawany jest 
 z wyprzedzeniem 90O w stosunku 
 do oleju napędowego. Instalacja jest 
 włączona w obieg komputera pojazdu”.

Bogusław Skarpetowski 
z firmy Elpigaz

„ Gaz podawany jest dopiero, 
 gdy zawór wydechowy jest zamknięty. 
 Nie tracimy go na darmo i łatwiej 
 poradzić sobie z emisją spalin.”

leży od cen tradycyjnych paliw i polityki 

fi skalnej państwa. Gaz to również ekolo-

gia, a to może ułatwiać przewoźnikowi czy 

usługodawcy zdobycie zamówień zarówno 

od fi rm prywatnych, jak i instytucji fi nan-

sowanych z podatków. W końcu wszystkie 

miasta i gminy chcą być „czyste”, a coraz 

Kompanii Piwowarskiej, która dysponuje 

113 ciężarówkami” – informuje Bogusław 

Skarpetowski. „Instalacjami interesują się 

więcej spośród nich coś w tym kierunku 

robi, wybierając chociażby ekologiczne 

pojazdy do obsługi mieszkańców. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Posiadacze dużych samochodów osobowych mogą 
uzyskać znaczne oszczędności w wydatkach na paliwo, 
decydując się na zasilanie gazowe. Ekonomicznie 
uzasadniony jest zarówno montaż LPG, jak i CNG. 

Instalacja LPG w ciężarówkach z dieslem coraz 
lepiej współpracuje z systemami sterowania 
silnikiem pojazdu i coraz łatwiej ją skalibrować, aby 
wspomagała osiąganie maksymalnych oszczędności. 

Firma LPG TECH zdobyła trzy nagrody 
na GasShow za rozwiązania wnoszące 
duży wkład w rozwój systemów 
zasilania gazowego. 

„Firma Gaz Car, która z nami współpra-

cuje, przystosowuje do zasilania LPG fl otę 
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S tralis LNG Natural Power to w istocie 

cała gama modeli, obejmująca dwu- 

i trzyosiowe podwozia o rozstawie osi 

od 4200 do 6300 mm oraz ciągnik siodłowy 

4×2. Do napędu służy 6-cylindrowy silnik 

Cursor 8 o zapłonie iskrowym. Osiąga moc 

330 KM. W ciągniku współpracuje wyłącz-

nie z manualną, 16-biegową przekładnią 

ZF. W podwoziach dostępna jest również 

6-biegowa, automatyczna skrzynia Allison 

3200R, zintegrowana ze zwalniaczem. 

Jako pierwszy w rodzinie zadebiutował 

ciągnik. Zasłona spadła z niego podczas tar-

gów RAI w Amsterdamie w kwietniu 2012 r.

W listopadzie 2013 r. Stralis LNG otrzy-

mał Europejską Nagrodę Zrównoważonej 

Mobilności (niem. Europäischen Trans-

portpreis für Nachhaltigkeit). Przyznaje ją 

komitet złożony z przedstawicieli Niemiec-

kiego Stowarzyszenia Przemysłu Motory-

zacyjnego (VDA), mediów branżowych, 

naukowców i przedstawicieli niemieckich 

instytutów naukowo-badawczych.

Z przedłużaczem

Wykorzystywanie skroplonego metanu 

pozwala zgromadzić w stosunkowo nie-

wielkim zbiorniku znaczenie więcej gazu 

niż w przypadku sprężania. Dzięki temu 

radykalnie zwiększa się zasięg pojazdu. 

W obecnej postaci Stralis LNG może prze-

jechać bez tankowania nawet 750 km. To 

z zapasem wystarcza na cały dzień pracy 

kierowcy, jeżdżącego na długich trasach. 

Masa Stralisa LNG w porównaniu 

z analogicznym ciągnikiem napędzanym 

silnikiem Diesla jest wyższa tylko o 415 kg.

Wpływ mają na to przede wszystkim 

zbiorniki paliwa. Z prawej strony ramy 

jest kriogeniczny zbiornik LNG, który 

ma pojemność 560 l i masę 800 kg po za-

tankowaniu. Z tego 230 kg stanowi gaz. 

Z lewej strony jest zestaw czterech butli 

CNG o objętości 70 l każda. Łącznie, po 

napełnieniu ważą 910 kg, z czego 95 kg to 

sprężony metan. 

Aby ułatwić tankowanie, konstruktorzy 

Iveco umieścili złącze do CNG w szafce 

po prawej, czyli po tej samej stronie gdzie 

znajduje się zawór do tankowania LNG. 

Przy zastosowaniu dystrybutorów o wy-

sokiej wydajności, napełnianie zbiorników 

nie trwa dłużej niż kilkanaście minut. 

Gazowe Iveco może pokonywać po-

dobne odległości, jak typowy ciągnik sio-

dłowy, a tankowanie może być bez trudu 

przeprowadzane w ramach przerwy, wyni-

kającej z przepisów o czasie pracy. Kierow-

cy zostanie jeszcze czas na kawę i żurek. 

Bez szkody

Metan ulega skropleniu po oziębieniu 

go do temperatury –162°C. Zmniejsza 

wówczas objętość o ponad 600 razy. Jed-

nak w Stralisie butla LNG przechowuje gaz 

w temperaturze –125°C, a pożądany stan 

skupienia jest zapewniony dzięki panu-

jącemu wewnątrz ciśnieniu 11 bar (przy 

–160°C wystarcza 4÷5 bar). Zbiornik ma 

budowę „termosu” i jest bardzo bezpiecz-

ny. W ramach testów homologacyjnych 

przeszedł „próbę ognia”, gdy po napełnie-

Nie 
spocznie
Do końca 2014 r. 
ma być ukończony 
terminal LNG 
w Świnoujściu. 
Iveco już dziś 
proponuje ciężarówkę, 
która na tym skorzysta. 

Iveco Stralis LNG 
Natural Power

Budowa silnika ................... zapłon iskrowy, 
  ................................ 4 zawory na cylinder, 
  ...................... wielopunktowy wtrysk FPT, 
  ....turbosprężarka z zaworem upustowym 
  ..... i chłodnicą powietrza doładowującego
Typ silnika ..................................... Cursor 8
Pojemność (dm3) .................................... 7,8
Moc (KM/kW/obr/min) ...........330/243/2000
Mom. obrot. (Nm/obr/min) ...1300/1200÷1785
Masa silnika (kg) ................................... 800
Pojemność zbiorników gazu (dm3):
LNG ....................................................... 560
CNG .................................................... 4×70
Masa własna ciągnika (kg) ................. 7265

Emisja szkodliwych składników spalin 

Porównanie silnika Euro 6 i CNG wg ETC* (g/kWh)
  NOx CO NH cząstki stałe
Euro 6 0,4 4 0,16 0,01
Cursor 8 CNG 0,2 2,44 0,08 0,002
Różnica na korzyść CNG (%) –50 –39 –50 –80

*European Transient Cycle – homologacyjny europejski test dynamiczny dla ciężkich pojazdów, 
wykonywany na hamowni silnikowej

Źródło: Iveco

Uzupełnieniem 
zbiornika LNG są 

w gazowym Stralisie 
butle CNG.
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niu gazem został umieszczony w płomie-

niach na 10 minut. Wytrzymał również 

zrzucenie z wysokości 10 m. Zbiornik 

i jego armatura są zgodne z unormowania-

mi obowiązującymi w Unii Europejskiej 

i Stanach Zjednoczonych. 

Sam gaz w postaci ciekłej jest niepal-

ny. Można w nim zgasić papierosa, jak 

w szklance wody. Staje się palny po wy-

mieszaniu z powietrzem, ale bardzo szyb-

ko się ulatnia. Z tego powodu jest również 

nieszkodliwy dla środowiska. Rozlany na 

wodzie czy na piasku błyskawicznie paruje 

i znika bez śladu. Tankowce transportują-

ce LNG nie stwarzają praktycznie żadnego 

zagrożenia: ani dla środowiska, ani dla lu-

dzi. Gaz ziemny jest bezwonny, bezbarwny 

i nietoksyczny. Warto wspomnieć, że nie 

powoduje korozji.

Z przyjemnością

Stan skupienia gazu (skroplony LNG, sprę-

żony CNG) czy pochodzenie (wydobycie ze 

złóż, produkcja biogazu) nie ma znaczenia 

z punktu widzenia napędu pojazdów. LNG 

ma jednak pewną przewagę. Jest bardzo czy-

stym paliwem. W procesie skraplania metan 

jest starannie oczyszczany z wody, dwutlenku 

węgla, azotu i cięższych węglowodorów. 

Silnik Stralisa jest zasilany metanem 

w fazie gazowej. Ze zbiornika gaz przedo-

staje się do parownika, po czym wtryskiwa-

cze umieszczone w kolektorze dolotowym 

w pobliżu zaworów dostarczają go indy-

widualnie do każdego cylindra. W miarę, 

jak ubywa paliwa w zbiorniku i obniża się 

ciśnienie, nad ciekłym metanem tworzy się 

warstwa gazu. Poprzez specjalny zawór, tzw. 

„ekonomizer” trafi a ona podczas jazdy do 

układu zasilania, przed parownik. Jeśli ci-

śnienie niebezpiecznie wzrośnie na postoju, 

„ekonomizer” wypuszcza nadmiar gazu ze 

zbiornika do atmosfery. 

Osiągi silnika są porównywalne z warian-

tem wysokoprężnym. Gazowiec przewyższa 

go natomiast cichą pracą. Badanie podwo-

zia typu 240E25 6×2 zasilanego CNG poka-

zało, że wytwarza ono hałas na przeciętnym 

poziomie 66 dB. Dla diesla wielkość ta wy-

nosi 71 dB. Ucho przechodnia zarejestruje, 

że gazowe Iveco jest cztery razy cichsze. 

Podobnie sprawa się ma z emisją 

spalin. Gaz zasługuje na miano paliwa 

w pełni ekologicznego. Spełnia z powodze-

niem normę Euro 6 przy użyciu trójdroż-

nego katalizatora i nie potrzebuje do tego 

AdBlue. 

Bez wydatków

Stralis LNG okazuje się przyjazny nie 

tylko dla środowiska, ale również dla kie-

Rama ciągnika jest dość 
ściśle zabudowana. 
Zawory do tankowania LNG i CNG 
są po tej samej stronie.

krajowego zapotrzebowania na gaz ziem-

ny. W 2012 r. Polska zużyła 15,8 mld m3. 

W przyszłości terminal może dostarczać 

nawet 7,5 mld m3 gazu. 

Na razie brakuje stacji tankowania, 

ale na rynku są gotowe rozwiązania, któ-

re można wdrożyć z dnia na dzień. Ta-

nią i szybką alternatywą jest tankowanie 

z umieszczonego na naczepie kontenera 

z dystrybutorem. Dla wielu użytkowników 

będzie to pierwszy krok do wybudowania 

stacji LNG. Szczególnie, że mogą korzystać 

z usług różnych dostawców, wybierając 

najkorzystniejszą ofertę. Unia Europejska 

wspiera skroplony metan i prędzej, czy 

później powinien się on zadomowić rów-

nież nad Wisłą. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Iveco

Firmy pytają

„Skroplony gaz ziemny ma wielką przyszłość” – uważa Elżbieta Zeidler z firmy Chart D&S
Europe, która dostarcza zbiorniki do pojazdów na LNG oraz infrastrukturę do tankowania. 

Nie tylko ze względu na ekologię. Uruchomienie terminalu w Świnoujściu 
sprawi, że LNG będzie pod dostatkiem. Skorzysta na tym nie tylko Pol-
ska, ale również sąsiednie państwa. Wcześniej skroplony gaz był produ-
kowany jedynie w Odolanowie, w niewielkich ilościach. 
Mamy mnóstwo zapytań o urządzenia do budowy stacji LNG. Interesują 
się tym paliwem przede wszystkim firmy prywatne. Posiadacze dużych 
flot widzą, ile mogą zaoszczędzić. Aż się prosi, aby LNG wykorzystywać 
do napędu autobusów miejskich. 
Dla firm, które chcą wypróbować tę technologię mamy naczepy z 20-sto-

powymi kontenerami i złączem do tankowania. Dla kilku, kilkunastu pojazdów jest to rozwią-
zanie wystarczające. Duże floty będą wymagać zainwestowania w stację z urządzeniem do 
szybkiego tankowania. Wówczas napełnienie zbiornika pojazdu zajmie około 5 minut. 
Do samochodów oferujemy kriogeniczne zbiorniki LNG o pojemności od 170 do 500 l. W cię-
żarówce można zamontować dwa takie „termosy”. Są oczywiście droższe niż butle CNG, ale 
przy niewielkich gabarytach gromadzą znacznie większą ilość gazu i są lżejsze. Oszczędza 
się na miejscu i na masie. Zasięg pojazdu na LNG może dochodzić do 1200 km. Obecnie 
nasze zbiorniki stosuje Iveco, Mercedes, DAF, a także Solbus. 
Dwupłaszczowe zbiorniki z izolacją próżniową wykonane są ze stali nierdzewnej i spełniają 
normy dla ciśnieniowych urządzeń transportowych. Skroplony gaz może być w nich prze-
chowywany przez kilka tygodni i nie dochodzi do jego gazyfikacji. 
Corocznemu przeglądowi podlegają zawory. Co kilka lat trzeba je wymieniać. Sam zbiornik 
wymaga kontroli wizualnej. Nie trzeba go demontować, aby przeprowadzić jakąkolwiek pró-
bę. Jego trwałość jest praktycznie nieograniczona. 

szeni. Iveco porównało całkowity koszt 

posiadania (TCO – Total Cost of Owner-

ship) wysokoprężnego ciągnika siodło-

wego AT440 S36 TP z gazowym AT440 

S33 TP. Założyło, że pojazdy są eksploato-

wane w ciężkiej dystrybucji przez okres 

5 lat, na dystansie 80 tys. km rocznie. Przy-

jęto następujący koszt paliwa: olej napę-

dowy 1,5 euro/l, CNG 0,85 euro/kg, LNG 

0,94 euro/l. Rezultat? 

Aby kupić ciągnik gazowy trzeba wydać 

o 7% więcej. O 1,5% wyższe są wydatki na 

serwis. Jednak koszty paliwa są niższe aż 

o 14,1%, a na AdBlue nie wydaje się nic. 

W sumie Stralis LNG przynosi 6% oszczęd-

ności w porównaniu z dieslem. 

Paliwa na pewno nie zabraknie. Gazo-

port w Świnoujściu ma zapewniać 5 mld m3

ciekłego metanu rocznie. Stanowi to 1/3 

www.truck-van.pl
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S tało się tak, gdy nadeszła norma 

Euro 6. Stworzyła producentom wy-

godny pretekst, aby zmodernizować 

lekkie samochody w gamie modeli. Rzecz 

polega na tym, że ani nabywcy nie są 

w tym segmencie nadmiernie wymaga-

jący, ani sprzedaż porażająco duża. Nikt 

z wytwórców ciężarówek nie pakuje się więc 

w koszty, bez wyraźnej przyczyny. 

Wielość w jedności

Tradycyjnie pojmowany segment dys-

trybucyjny to ciężarówki lekkie o dopusz-

czalnej masie całkowitej od 6 do 10 t oraz 

średnie o dmc od 10 do 16 t. Rośnie zna-

czenie pojazdów cięższych, jako że zgęst-

niała sieć dużych sklepów, które wymagają 

stosownej skali dostaw. Tzw. „ciężka dys-

trybucja” na pewno będzie się rozwijać 

i do niej być może należy przyszłość. My 

jednak zajmiemy się nowościami z lżej-

szych kategorii rynku. 

Są wykorzystywane nie tylko w dosta-

wach sklepowych, ale również w przed-

siębiorstwach komunalnych, a także jako 

baza dla samochodów specjalistycznych: 

pogotowia technicznego, energetycznego, 

straży pożarnej itp. Mają również do ode-

grania pewną rolę w wojsku. W szczególny 

sposób ich obecność zaznacza się w dale-

kim transporcie, gdzie poprawiają efekt 

ekonomiczny przewozów jako „pogromcy 

mautu”, który obejmuje ciężarówki o dmc 

powyżej 12 t. 

Relatywnie mały popyt przy tak szero-

kim wachlarzu zastosowań stawia produ-

centów w niewygodnej sytuacji. Potrzeba 

jest szeregu odmian, aby zaspokoić ocze-

kiwania nabywców. Jednocześnie pożąda-

na jest jak najdalej idąca unifi kacja pojaz-

dów, aby obniżyć koszty produkcji. Chodzi 

o poprawienie rentowności producenta 

przy zagwarantowaniu niskiej ceny sprze-

daży. Ciężarówki tej klasy nie mogą być 

drogie, gdyż na ogół są kupowane jako zwy-

kłe narzędzie, lokowane w rubryce „koszt”. 

Dodajmy niesprecyzowane lub jawnie kon-

serwatywne upodobania użytkowników, 

a będziemy mieli pełny obraz sytuacji. 

Więcej kilogramów

Ten zbitek okoliczności zniechęca wy-

twórców do intensywnego inwestowania 

w rozwój ciężarówek dystrybucyjnych. 

Nowe trendy spływają z góry, ze strony 

Nowalijki, nowalijki
Wśród ciężarówek dystrybucyjnych niewiele się dzieje. Chyba, że zdarzy się wstrząs 
w postaci ostrzejszych przepisów o emisji spalin. Wówczas nowości sypią się jak z rękawa. 

www.truck-van.pl
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www.pozkrone.pl

ciężkich pojazdów oraz ze źródeł dale-

kich od motoryzacji. Nacisk na ochronę 

środowiska oraz komfort życia mieszkań-

ców miast sprawia, że pojawiają się eks-

cytujące, eksperymentalne pojazdy miej-

skie z alternatywnymi źródłami napędu. 

Przetestowane w nich rozwiązania trafi ają 

jednak do produkcji seryjnej niezmiernie 

rzadko. 

Silniki Euro 6 są prawdziwym poda-

runkiem dla osób, którym pod oknami 

co dzień przemykają cielska ciężarówek 

z pieczywem i napojami. Dla użytkowni-

ków tych pojazdów już niekoniecznie, po-

nieważ rozbudowane katalizatory, wypo-

sażone w zbiorniki AdBlue są kosztowne, 

zwiększają masę własną pojazdu oraz zaj-

mują miejsce na ramie, co może utrudniać 

montaż niektórych zabudów. 

Z wyjątkiem jednostek napędowych Ive-

co i 410-konnego, 6-cylindrowego silnika 

Scanii, który praktycznie przekracza gór-

ną granicę oczekiwań klientów w średnim 

segmencie tonażu, wszystkie pozostałe, 

ciężarówkowe jednostki Euro 6 korzystają 

z systemu recyrkulacji spalin EGR, którego 

uzupełnieniem jest katalizator SCR oraz fi ltr 

cząstek stałych w układzie wydechowym. 

Od zwiększenia masy nie ma ucieczki. 

Inne sposoby na „czyste spaliny” to na-

pęd hybrydowy (najczęściej równoległy) 

albo zasilanie gazowe (CNG lub LNG). 

W obu wypadkach mamy do czynienia 

z urządzeniami podwyższającymi ciężar 

i zabierającymi miejsce: czy to z silnikiem 

elektrycznym zintegrowanym ze skrzynią 

biegów oraz odpowiednim zestawem aku-

mulatorów, czy ze zbiornikami gazu, które 

są masywne niezależnie od stanu skupie-

nia tego paliwa. 

Hybrydy to domena DAF-a, MAN-a, 

Mercedesa, Volvo i Renault. Scania i Iveco 

interesują się bardziej silnikami gazowymi, 

choć obie fi rmy eksperymentują również 

z hybrydami. Z kolei Volvo ma swój słynny 

już „diesel na gaz”, zasilany mieszanką me-

tanu i oleju napędowego. 

Napędy alternatywne z trudem prze-

ciskają się w sferę praktycznego wyko-

rzystania. Daje o sobie znać czułość na-

bywców na koszt zakupu oraz niechęć do 

nowinek, z którymi w pierwszym rzędzie 

należałoby się zapoznać. Dla wielu ja-

kiekolwiek, głębsze zainteresowanie cię-

żarówką to już na wstępie strata czasu. 

Floty, które przełamują lody, robią to naj-

częściej w ramach testów oraz ze wzglę-

dów wizerunkowych. 

Ciężarówki elektryczne to póki co 

„bajka o żelaznym wilku”. Eksperymenty 

Doświadczenie, jakie Volvo nabywa 
w napędach alternatywnych 

nie przekłada się na razie na ofertę
i sprzedaż. FL jest typowym przedstawi-

cielem lżejszego segmentu rynku. 

www.truck-van.pl
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Renault Trucks w klasie lekkiej oraz hy-

brydowe, duże ciężarówki Scanii zasilane 

z sieci napowietrznej lub indukcyjnie skła-

niają do stawiania pytań, ale nie rozpalają 

wyobraźni. 

Ręka lepsza?

Dlatego wraz z Euro 6 wcale nie przy-

było „zieleńszych” ciężarówek, napędza-

nych „czystą”, a przynajmniej „czystszą” 

energią. Standardem jest znany układ: 

silnik Diesla i manualna skrzynia biegów. 

Istnieją już zautomatyzowane przekład-

nie dla klasy lekkiej i średniej: ZF Eu-

rotronic w Iveco Eurocargo, AS Tronic 

w DAF-ie LF i CF, Optitronic w Renault D

i Optidriver w Renault D Wide, I-Sync 

w Volvo FL i I-Shift  w FM, PowerShift  

w Mercedesie Atego, TipMatic w MAN-ie

oraz Opticruise w Scanii. Jednak nie są 

zamawiane nawet w połowie tak chętnie, 

jak ich odmiany o większej liczbie biegów, 

przystosowane do współdziałania z duży-

mi silnikami, wykorzystywanymi w po-

jazdach dalekobieżnych. Znane i obecne 

w ofercie od wielu dekad automatyczne 

skrzynie z przekładnią hydrokinetyczną 

nadal trafi ają głównie do pojazdów spe-

cjalnych, gdzie niezawodność i łatwość 

prowadzenia mają większe znaczenie niż 

koszt zakupu pojazdu. 

Ogólnie rzecz ujmując wzrosła prze-

ciętna moc silników. W samej konstrukcji 

jednostek napędowych nie ma rewolu-

cji. Typowy układ zasilania wykorzystu-

je szynę common rail. Turobosprężarki 

o zmiennej geometrii zadomowiły się, ale 

nie wszędzie. Dla przykładu Mercedes 

w 6-cylindrowym OM 470 w Atego stosuje 

zawór upustowy. 

Podwozia pozostawiają znaczną swobo-

dę wyboru typu zawieszenia (mechanicz-

ne, pneumatyczne), hamulców (bębno-

we, tarczowe) oraz układu napędowego, 

a także rozmiaru kół. DAF zdecydował się 

zmodernizować ramy w serii LF i CF, aby 

ograniczyć ich masę, zwiększyć sztywność 

i ułatwić zabudowę. Modyfi kację przedniej 

części ramy w modelu CF wymusiły też 

nowe silniki, wymagające większej chłod-

nicy. 

Estetyka i aerodynamika

Nikt nie wprowadził nowych kabin. 

Nie wszyscy wytwórcy zdecydowali się 

nawet na ich modernizację. Widoczne 

zmiany zaszły w Renault, które odnowi-

ło całą gamę i nadało jej zupełnie nową 

tożsamość. Zmieniło się również Volvo, 

a w podobnym stopniu Mercedes Atego. 

Iveco, Scania i MAN skupiły się na ukła-

dach napędowych. 

Konstruktorzy DAF-a przeprojektowali 

kabiny LF i CF na wzór dużego XF. Jednak 

fi rma na tym nie poprzestała. W gamie LF 

pojawił się fabryczny, 12-tonowy furgon 

Aerobody. Daleko mu wprawdzie do opły-

Oferta Scanii zaczyna się tam, gdzie innych kończy. Tego typu zestaw 
może być użyty w ciężkiej dystrybucji. Jest to eksperymentalna 
hybryda, zasilana energią czerpaną z sieci napowietrznej. 

Lekkie i średnie ciężarówki wykonują różnorodne prace, co powoduje że 
poszczególne egzemplarze tego samego typu mogą się różnić diametralnie. 
Mercedes Atego z zamiatarką jest całkiem inny niż podwozie pod furgon. 

Aerodynamiczna zabudowa DAF-a LF Aerobody dopasowana 
kształtem do obrysu spojlerów wokół kabiny przyczynia się 
do spadku zużycia paliwa o 4%. Czy zainteresuje nabywców? 

Chociaż konkurenci zostali odmłodzeni, MAN TGL nadal wyróżnia 
się na korzyść wielkością kabiny. Dzięki niej jest jednym z częściej 
wybieranych modeli do budowy 12-tonowych „maut killerów”. 
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wowych, najczęściej amerykańskich cię-

żarówek z lat 30., w pełni zabudowanych 

i wzbogaconych estetyką Art Deco, ale na 

bezrybiu i rak ryba. Zabudowa jest dość 

ściśle zintegrowana z kabiną i poświęcono 

nawet nieco miejsca pod dachem z przo-

du, aby lepiej współdziałała ze spojlerem 

umieszczonym na kabinie ciężarówki. 

Producent podaje, że poprawa aerodyna-

miki poskutkowała 4-procentowym spad-

kiem zużycia paliwa. 

Nie ma kabin niskowejściowych, bezsze-

lestnych napędów i systemów omiatających 

najbliższe otoczenie ciężarówki promie-

niem radaru czy okiem kamery, co ułatwia-

łoby poruszanie się w ciasnych miejscach 

i zapobiegało najechaniu na przeszkodę. 

Choć istnieją odpowiednie rozwiązania 

techniczne, ciężarówki z nich nie korzysta-

ją. Lekki i średni przedział oferty, najbliż-

szy przeciętnemu przechodniowi, najlepiej 

uosabia krętą ścieżkę postępu: innowacje 

nie zawsze pojawiają się tam, gdzie byłyby 

najbardziej potrzebne. ▐

Michał Kij
Fot. DAF, Daimler, Iveco, MAN, 

Renault, Scania, Volvo

Iveco skupiło wysiłek na układzie napędowym. 
Nowe silniki Tector są większe i mocniejsze. 

Trzyosiowe Renault D Wide może być wyposażone w zautoma-
tyzowaną skrzynkę Optidriver, co znacznie ułatwia jazdę w mieście 
i przynosi oszczędności na paliwie. 
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B rak ciężarówek dystrybucyjnych 

byłby łatwy do odczucia. W pierw-

szym dniu do sklepów nie dotarłyby 

gazety i świeże pieczywo. Po trzech dniach 

większość półek supermarketów byłaby 

pusta, a na stacjach benzynowych zaczęło-

by brakować paliwa. Po tygodniu nastąpił-

by całkowity paraliż w transporcie towa-

rów do fi nalnych odbiorców. Góry śmieci 

leżałyby na ulicach i osiedlach. Analizując 

brak ciężarówek dystrybucyjnych, łatwo 

też zauważyć ogrom zadań, z jakimi muszą 

się mierzyć każdego dnia. Sprostanie im 

wymaga stosowania różnorodnych pojaz-

dów, w dodatku o dużych możliwościach 

konfi guracyjnych. Doskonale rozumie to 

Mercedes, oferujący 4 modele samocho-

dów ciężarowych przeznaczonych właśnie 

do dystrybucji.

Pod drzwi

Najważniejszym przedstawicielem tej 

gamy jest Atego, który od początku pro-

dukcji jest liderem rynku w swojej klasie 

z udziałem przekraczającym 29%. Ma na 

swoim koncie dwa tytuły Truck of the Year 

2009 i 2011, a najnowsza, niedawno wpro-

wadzona generacja Euro 6, jeszcze bardziej 

umocni pozycję niemieckiego bestsellera. 

Świadczą o tym dotychczasowe wyniki 

sprzedaży – od połowy ub. roku do euro-

pejskich klientów przekazano ponad 3700 

Atego w wersji Euro 6.

Specyfi kując nowe Atego, można wy-

brać silnik 4-cylindrowy OM 934 o po-

jemności 5,1 dm3, zapewniający moc od 

156 do 231 KM lub 6-cylindrowy OM 936 

o pojemności 7,7 dm3, dysponujący mocą 

od 238 do 299 KM. Obie jednostki to kon-

strukcje rzędowe, 4-zaworowe, z wtry-

skiem common rail. Mimo zastosowania 

rozbudowanego systemu oczyszczania spa-

lin podporządkowanego normie Euro 6,

charakteryzują się mniejszym zużyciem 

Dystrybucyjny komplet
Na dużych odległościach ładunki mogą być transportowane statkami, koleją lub drogą 
powietrzną, ale ostatnie kilometry zawsze pokonują w ciężarówkach dystrybucyjnych. 
Ich rola jest więc niezwykle ważna w prawidłowym funkcjonowaniu każdej wielomilionowej 
aglomeracji, małego miasta czy wsi.
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paliwa nawet o 5%. Istotne znaczenie ma 

także ograniczone zapotrzebowanie na 

AdBlue o 60% i „elastyczne” okresy mię-

dzyprzeglądowe, które zależnie od eksplo-

atacji samochodu mogą teraz sięgać nawet 

120 tys. km. Oprócz silników zapewniają-

cych różne osiągi, do wyboru jest też sze-

roka gama skrzyń biegów. Oferta obejmuje 

przekładnie ręczne, zautomatyzowane 

i automatyczne. Dopasowanie pojazdu 

do konkretnych potrzeb ułatwia również 

15 wariantów rozstawów osi: od 3020 do 

6260 mm.

Prezentacja samochodów dystrybucyj-

nych Mercedes-Benz zorganizowana we 

Frankfurcie umożliwiła odbycia krótkich 

jazd testowych. Jednym z demonstracyj-

nych Atego był model 1224 L/NR 4×2. 

Pojazd ten miał dmc równą 12 t i został 

maksymalnie obciążony. Za jego napęd 

odpowiadał większy silnik OM 936 wy-

regulowany na moc 238 KM. Z jednostką 

skojarzono 6-stopniową skrzynię biegów 

PowerShift  3. Tak skonfi gurowany Atego 

z pewnością może zadowolić najbardziej 

wymagających użytkowników. Już po 

przejechaniu kilku kilometrów wyczuwal-

ny jest wyraźny zapas mocy. Samochód 

zupełnie nie czuje obciążenia i nawet przy 

lekkim wciskaniu pedału „gazu”, bardzo 

szybko osiąga zamierzoną prędkość jaz-

dy. Równie pozytywna ocena należy się 

zastosowanej przekładni. Niemal w każ-

dych warunkach biegi są zmieniane bar-

dzo płynnie i chociaż przewidziano tryb 

ręczny, nie zachodzi potrzeba, aby często 

z niego korzystać.

Nastawiony na oszczędzanie

Atrakcyjną propozycją dla transportu 

dystrybucyjnego jest też Fuso Canter Eco 

Hybrid. To idealny pojazd dla centrów 

miast, bo przy włączonym trybie start-

-stop zużywa o 1/4 mniej paliwa niż jego 

odpowiednik z klasycznym układem na-

pędowym. Dzięki takim oszczędnościom, 

wyższa cena hybrydowego Cantera zostaje 

zrekompensowana już po 4 latach eksplo-

atacji.

Obecnie model Eco Hybrid jest dostęp-

ny tylko w jednej odmianie tonażowej 

(7,5 t), ale do wyboru są dwa rozstawy 

osi, tj. 3400 i 3850 mm. Standardowo wy-

stępuje w nim zautomatyzowana, 2-sprzę-

głowa skrzynia biegów zapewniająca 

6 przełożeń. Między przekładnią a die-

slem o mocy 150 KM znajduje się silnik 

elektryczny. Zapewnia on moc 40 kW 

i maksymalny moment obrotowy równy 

200 Nm. Źródłem energii elektrycznej 

uzupełnianej podczas hamowania odzy-

skowego jest zestaw akumulatorów lito-

wo-jonowych chłodzonych powietrzem, 

o pojemności 7,5 Ah i masie zaledwie 

63,5 kg. Blok baterii, razem z falownikiem 

i przetwornicą prądu stałego są zamonto-

wane w stalowej obudowie po lewej stro-

nie podwozia.

Jazda takim Canterem jest bardzo 

przyjemna. Samochód rusza tylko przy 

użyciu silnika elektrycznego, ale spalino-

wy również jest uruchomiony do napędu 

osprzętu. Gdy prędkość jazdy przekroczy 

10 km/h, sprzęgło łączy go z układem prze-

niesienia napędu. Zależnie od potrzeb, jed-

nostka spalinowa pracuje sama bądź jest 

wspomagana przez silnik elektryczny. Gdy 

samochód zostanie zatrzymany, wówczas 

system start-stop wyłącza diesla. Skrzy-

nia Duonic zmienia biegi w odpowiednim 

momencie, praktycznie bez wyczuwalnych 

szarpnięć i łatwo dostosowuje się do stylu 

jazdy kierowcy. Zastosowany układ napę-

dowy pozwala na dość dynamiczną jazdę, 

ale wtedy łatwo zniweczyć wysiłki kon-

struktorów dążących do zapewniania jak 

najniższego zużycia paliwa.

Z twarzą autobusu

Mercedes-Benz Econic zawsze zwraca 

na siebie uwagę, mimo że jest produkowa-

ny od kilkunastu lat. To zasługa charakte-

rystycznej kabiny niskopodłogowej z dale-

ko wysuniętym przodem, która umożliwia 

wygodne częste wchodzenie i wychodzenie 

z wnętrza, typowe np. dla służb komunal-

nych. Najnowsza generacja wprowadzona 

w ub. roku nie tylko spełnia normę Euro 6, 

ale ma także m.in. zoptymalizowane pod-

wozie pod kątem łatwiejszego montażu 

różnych zabudów oraz bardziej atrakcyjne 

i praktyczne wnętrze.

Ofertę silników dostępnych w nowym 

Econicu tworzą dwie 6-cylindrowe jednost-

ki OM 936 o mocy 299 lub 354 KM. Współ-

pracuje z nimi automatyczna, 6-biegowa 

przekładnia Allison. Od wiosny 2015 r.

będzie też dostępny silnik gazowy. Nowy 

pojazd występuje w konfi guracjach 4×2, 

6×4 i 6×2/4, z elektronicznie sterowaną 

osią pchaną lub wleczoną w zakresie dmc 

18÷26 t. Aby mógł być wykorzystywany 

do różnych zadań, zapewnia szeroki wy-

bór rozstawów osi: od 3450 do 5700 mm 

i dwie wysokości wnętrza kabin, tj. 1295 

i 1745 mm. 

Wśród samochodów przeznaczonych 

do testów był 3-osiowy Econic 2635 z tylną 

osią skrętną, wyposażoną w zabudowę do 

zbiórki odpadów. Taka konfi guracja pod-

wozia w przypadku śmieciarki jest szcze-

gólnie mile widziana, bo skutecznie „na-

rzuca” tył samochodu, ułatwiając podjazd 

pod altankę przy mniejszej liczbie manew-

Komputer pokładowy hybrydowe-
go Cantera pokazuje wiele praktycz-
nych informacji, w tym poziom na-
ładowania zespołu akumulatorów.

Canter Eco Hybrid jest cięższy 
od wersji z klasycznym układem 
napędowym o ok. 150 kg, ale 
przy dmc 7,5 t to niewielka strata. 
Zastosowane akumulatory są 
objęte 5-letnią gwarancją z opcją 
wydłużenia o kolejne 5 lat.

Nisko umieszczony 
pierwszy stopień 

wejściowy Antosa 
od razu zdradza 

jego dystrybucyjne 
przeznaczenie. 

Nowy pojazd oferuje 
duże możliwości 

transportowe, systemy 
wspomagające pracę 

kierowcy typowe 
dla samochodów 

dalekobieżnych 
i bardzo atrakcyjny, 

muskularny wygląd.

www.truck-van.pl
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sposób przyczynia się do ograniczenia zu-

życia hamulców zasadniczych. 

Na większe potrzeby

Od niedawna w gamie Mercedes-Benz 

znajduje się model Antos przeznaczony 

do ciężkiej dystrybucji. Ma dmc w zakresie 

18÷26 t i może być wyposażony w jeden 

z trzech silników BlueEffi  ciency Power, 

spełniających normę Euro 6, o pojemności 

7,7, 10,7 lub 12,8 dm3. Ich moc zawiera się 

w przedziale od 238 do 510 KM. Z jednost-

kami współpracuje w pełni zautomatyzo-

wana przekładnia Mercedes PowerShift  3

z 8 lub 12 przełożeniami. W ofercie są cią-

gniki siodłowe 2- i 3-osiowe z rozstawa-

mi osi od 2550 do 4000 mm i oczywiście 

podwozia, dostępne z 11 rozstawami osi 

w zakresie 3700÷6700 mm, w tym 3-osio-

we z tylną osią wleczoną.

Antos to pojazd przeznaczony do dys-

trybucji obejmującej dłuższe trasy, w tym 

autostrady. Dlatego są w nim dostępne 

liczne systemy wspomagające pracę kie-

rowcy, stosowane np. w Actrosie. Jednym 

z ciekawszych rozwiązań jest system PCC, 

który steruje pracą układu napędowego 

przy uwzględnieniu topografi i terenu. 

W porównaniu do samochodów bez 

PCC, zapewnia niższe zużycie paliwa na-

wet o 5%. Nie dziwi więc fakt, że co drugi 

Actros jest zamawiany właśnie z tym sys-

temem.

Biorąc pod uwagę różne warianty każ-

dego modelu, gama samochodów dys-

trybucyjnych oferowanych przez Merce-

desa jest niezwykle szeroka. Dzięki temu 

z łatwością można dobrać pojazd idealnie 

skrojony pod konkretne zastosowania, za-

pewniający odpowiednią wydajność i ak-

ceptowalne koszty eksploatacji. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Warty uwagi jest też niezwykle skuteczny, 

2-stopniowy hamulec silnikowy obsługi-

wany dźwigienką z prawej strony kolumny 

kierownicy. Umożliwia on niemal całko-

wite zatrzymanie pojazdu, co w wymierny 

rów, a także przeciskanie się między źle za-

parkowanymi samochodami. Mocniejszy 

silnik pozwala na bardzo dynamiczną jaz-

dę, a tym samym sprawną obsługę punk-

tów, które są od siebie znacznie oddalone. 

Chętni do zakupu Atego 4×4 mają możliwość wyboru między 
wersją ze stałym napędem obu osi i blokadą międzyosiowego 
mechanizmu różnicowego albo z dołączanym napędem 
przedniej osi za pomocą skrzyni rozdzielczej.

Wnętrze Atego nawiązuje do cięższych modeli gamy i jest utrzymane w ciemnej 
kolorystyce. Komputer pokładowy z dużym wyświetlaczem umieszczonym między 
wskaźnikami analogowymi należy do wyposażenia standardowego. To samo 
dotyczy wielofunkcyjnej kierownicy, która za dopłatą może być obszyta skórą.

Mimo swoich gabarytów, 3-osiowy Econic jest bardzo poręczny, a dzięki temu chętnie 
wykorzystywany przez służby komunalne. 

Kabina Econica 
mieści łącznie 4 osoby 
i ma wiele praktycz-
nych schowków 
niezbędnych 
do przechowywania 
podręcznych 
przedmiotów całej 
załogi.

Skrzynia Allison jest obsłu-
giwana niewielkim panelem 
z dwucyfrowym wyświetlaczem. 
Lewa cyfra oznacza najwyższy 
bieg, na jakim może pracować 
przekładnia (ustawia się go 
za pomocą strzałek), a prawa 
– aktualne przełożenie. Ta skrzy-
nia nie ma trybu ręcznego. 

Nowy Econic ma wielofunkcyjną 
kierownicę i przeprojektowaną 
tablicę rozdzielczą z przyciskami, 
które mogą być indywidualnie 
rozmieszczone. Praktyczną 
zmianą jest również przeniesienie 
elementów sterowania hamulcem 
postojowym i przekładnią na 
wysokość kierowcy.
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C iężarówki Isuzu mają prostą i solidną 

konstrukcję, z minimalną ilością elek-

troniki, co zapewnia łatwą i niedrogą 

naprawę. Ich konstrukcja oparta jest na ra-

mie, a silnik znajduje się nad osią przednią. 

Z przodu i z tyłu zastosowano resory piórowe, 

a na tylnej osi podwójne koła (tzw. bliźniaki). 

Od silników po ciężarówki

Ciężarówki o dmc do 3,5 t oferowane są 

z trzema rozstawami osi i w wielu warian-

tach fabrycznych zabudów, np. wywrotka, 

wywrotka z HDS, skrzynia czy kontener 

o pojemności 24 m³ i ładowności od 1 do 

2,5 t. Pojazdy oferowane są z wąską lub 

szeroką kabiną. Wersja z wąską kabiną 

i najkrótszym rozstawem osi to idealny 

pojazd do poruszania się w ciasnych ulicz-

kach, w parkach czy na cmentarzach. 

Ciężarówki o dmc od 3,5 do 7,5 t ofero-

wane są z wąską (gama L), szeroką (gama 

N) lub brygadową (7-osobowa) kabiną, 

z kilkoma rozstawami osi, a nawet z na-

pędem na obie osie. Pojazdy o dmc od 

5 do 7,5 t (gama P) mogą mieć szerszą lub 

brygadową kabiną. Ciężarówki o dmc od 

7,5 do 12 t można zamówić z kabiną sze-

roką i kilkoma rozstawami osi. Najcięższe 

pojazdy mają z tyłu zawieszenie pneuma-

tyczne. Pojazdy o dmc od 3,5 do 5 t napę-

dza 16-zaworowy (DOHC), doładowany 

turbosprężarką silnik Diesla z wtryskiem 

common rail, o pojemności 3 l i mocy 

150 KM. W pojazdach o dmc powyżej 5 t do 

wyboru jest silnik 3 l lub mocniejszy, 8-za-

worowy (SOHC) o pojemności 5,2 l i mocy 

190÷206 KM. Na ciężarówki udzielana jest 

2-letnia gwarancja bez limitu przebiegu.

W prostocie W prostocie siłasiła
Pojazdy ciężarowe Isuzu mają szansę mocniej zaznaczyć swoją obecność na polskim rynku. 
W ich sprzedaż zaangażował się Inter Cars. W Czosnowie jest już pierwszy salon sprzedaży.

Pojazdy produkowane są w Japonii 

i montowane we Włoszech. Do klienta są 

dostarczane w ciągu miesiąca. Jeżeli po-

trzeby klientów w zakresie zabudowy wy-

kraczają poza fabryczną ofertę, każdą inną 

zabudowę, np. chłodnię, można zamówić 

w zakładach Feber.

W nowym salonie w Czosnowie będzie 

również oferowany pikap Isuzu D-MAX 

z pojedynczą, przedłużoną lub podwójną 

kabiną. Samochód ten ma dzisiaj rzadko 

spotykaną konstrukcję ramową. Wyposa-

żony jest w dołączalny napęd na obie osie 

z reduktorem 2:1. Do napędu służy do-

ładowany dwustopniową turbosprężarką 

silnik Diesla o pojemności 2,5 l i mocy 

163 KM. Silnik współpracuje z manual-

ną, 6-biegową skrzynią biegów lub 5-bie-

gowym automatem. Gwarancja na pojazd 

wynosi 3 lata lub 100 tys. km, a na silnik 

i napęd – 5 lat lub 150 tys. km. 

Inter Cars będzie sprzedawał również 

części zamienne do silników Isuzu: sa-

mochodowych, przemysłowych (Kubota), 

pracujących w maszynach budowlanych 

(np. Komatsu, JCB, wybrane modele Case) 

oraz silników stacjonarnych, trakcyjnych 

i zaburtowych. Trwają negocjacje w spra-

wie ewentualnego importu autobusów 

klasy midi (długość 7÷9 m), mogących 

przewozić od 24 do 34 osób. Autobusy na 

podwoziach Isuzu są produkowane i ka-

rosowane w tureckich zakładach Anadolu 

Isuzu w miejscowości Gebze. 

Profesjonalna obsługa

Obsługą posprzedażną pikapów zajmie 

się punkt w Czosnowie i obecni dilerzy sie-

ci Isuzu AP. Oprócz warsztatu w Czosno-

wie obsługę ciężarówek będą przeprowa-

dzać wybrane warsztaty Q-Service Truck. 

W Czosnowie znajduje się magazyn 

o łącznej powierzchni 300 m2. Warsztat 

o powierzchni 490 m2 wyposażony jest 

w dwa podnośniki 5 t oraz jeden prze-

jezdny o udźwigu 22 t. Pełnowymiarowe 

bramy 4,2×4,25 m umożliwiają wjazd i ob-

sługę nawet autobusów. Na miejscu można 

ustawiać geometrię, przeprowadzać pełną 

diagnostykę, naprawiać układy klimatyza-

cji oraz wykonywać wszystkie czynności 

obsługowe i przeglądowe. Dodatkowo jest 

stanowisko wulkanizacyjne i do wymiany 

opon. 

Na wyposażeniu serwisu są najnowo-

cześniejsze urządzenia z oferty Inter Cars: 

Bosch, Beissbarth, Hans, Texa, Sonic, ATE. 

Docelowo w Czosnowie będzie zatrudnio-

nych 10 osób, wśród nich doświadczeni 

pracownicy autoryzowanych stacji serwi-

sowych z wieloletnim stażem, diagnosta 

z praktyką w serwisowaniu japońskich 

samochodów dostawczych oraz zespół 

mechaników. Serwis ma również pełnić 

rolę szkoleniowo-dydaktyczną. Będą tam 

szkoleni warsztatowcy z obsługi pojazdów 

Isuzu. Dostawy części zamiennych będą 

wykorzystywały logistykę Inter Cars.

Salon w Czosnowie to pierwsza placów-

ka w naszym kraju, w której pod jednym 

dachem sprzedawane są pikapy, samocho-

dy dostawcze i ciężarowe. Kolejne salony 

sprzedaży mają powstać w Sieradzu i Ło-

dzi. Klienci Isuzu w Inter Cars mogą liczyć 

także na atrakcyjną, specjalnie opracowaną 

ofertę fi nansowania zakupu pojazdów. ▐

Fot. Isuzu
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Obecnie w ofercie znajdują się zabudo-

wy chłodnicze MKO oraz przyczepy 

AKO (z obrotnicą) i ZKO (z osiami 

centralnymi). Zabudowę MKO można 

z powodzeniem stosować na podwoziach 

wszystkich, uznanych producentów samo-

chodów ciężarowych, z najlepszym efek-

tem w pojazdach o dmc powyżej 12 ton. 

Producent opracował mocną konstrukcję, 

która w przypadku mniejszych podwo-

zi miałaby zbyt wysoką masę. Zabudowy 

Schmitza są samonośne. Rama pośrednia 

jest montowana modułowo i skręcana. 

Przed korozją chroni ją powłoka cynkowa.

Sprawdzona konstrukcja

Ryfl owana podłoga w kształcie wanny zro-

biona jest z blachy aluminiowej, co pozwala 

obniżyć masę własną zabudowy oraz wy-

dłuża jej trwałość. Aluminium nie pęka, jak 

wylewka, czyli eliminuje dyfuzję pary wodnej 

do środka i wzrost masy w wyniku uszko-

dzeń. W zależności od pojazdu dopuszczalny 

nacisk na podłogę wynosi 5,5 do 7 t. 

Panele, z których budowane są izoter-

my i chłodnie, wykonano w opatentowa-

nej technologii formowania próżniowego. 

Ferroplast ma konstrukcję sandwiczową. 

Składa się z jednolitej, twardej pianki po-

liuretanowej, z dwóch stron zabezpieczo-

nej warstwą blach. Takie rozwiązanie za-

pewnia bardzo dobrą izolację. Zapobiega 

dyfuzji pary wodnej i przedostawaniu się 

ciepła do wewnątrz. Dodatkowo metalowe 

warstwy są bardziej odporne na uszkodze-

nia i zwiększają trwałość pojazdu. Dzięki 

doskonałym właściwościom izolacyjnym 

można było o 12% zredukować grubość 

paneli. Oferowane są dwie szerokości ścian 

bocznych: 45 i 60 mm. 

Zabudowa wykonana z ferroplastu 

spełnia również wymagania certyfi katu 

HACCP (Hazard Analysis and Critical 

Control Points) oraz ATP (Approved for 

transport of perishable foodstuff s). Listwy 

do zabezpieczania ładunku są wpasowane 

konstrukcyjnie w panel, co ułatwia utrzy-

manie czystości w naczepie oraz spełnia 

wymogi certyfi katu zabezpieczenia ładun-

ku wg normy DIN EN 12642 XL.

Wysoka ładownia

Zabudowy mogą być również wypo-

sażone w system podwójnego załadunku 

z szynami do zabezpieczenia ładunku 

w ścianie bocznej oraz profi le zamontowa-

ne na wysokości 1650 lub 2050 mm.

Chłodnię można łatwo przekształcić 

w pojazd dwutemperaturowy. Do tego 

celu służy centralnie zamykana, izolowana 

ściana działowa. Gdy nie jest potrzebna, 

można ją zamocować pod dachem, dzię-

ki czemu nie zajmuje miejsca. Zabudowa 

chłodnicza może być również dostosowa-

na do przewozu mięsa na hakach. Półtusze 

są transportowane dzięki pięciu szynom 

o średnicy 60 mm na aluminiowych kon-

solach rozmieszczonych w odstępach co 

450 mm. Można dodatkowo zamówić li-

stwy do zabezpieczania ładunku, listwy 

cokołowe i zawiesie do mięsa. 

Co istotne pojazdy tej marki są dosto-

sowane do norm PIEK, co gwarantuje 

ich cichą pracę. Szczególnie jest to ważne 

w transporcie dystrybucyjnym, gdzie cię-

żarówki dowożą do sklepów artykuły spo-

żywcze nocą lub we wczesnych godzinach 

rannych, kiedy okoliczni mieszkańcy już 

lub jeszcze śpią.

Zastosowana w przyczepach konstruk-

cja samonośna pozwala na uzyskanie 

większej wysokości wewnątrz, przy ogra-

niczonym do 4 m wymiarze zewnętrznym 

oraz wpływa na redukcję masy pojazdu. 

Całość wyposażono w wózki jezdne z osia-

mi Schmitz lub SAF współpracującymi 

z systemami ABS/EBS oraz systemem sta-

bilizacji toru jazdy RSS. 

Właściwości zabudowy pozwalają uzy-

skać doskonałe osiągi podczas kontroli 

temperatury. Pojazdy Schmitz Cargobull 

są najczęściej wykorzystywane do prze-

wozu żywności, produktów spożywczych, 

towarów szybko psujących się i towarów 

wymagających kontroli temperatury. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Nie tylkoNie tylko naczepy naczepy
Schmitz Cargobull jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku naczep 
chłodniczych. Czemu więc nie wykorzystać potencjału? Firma postanowiła zawalczyć 
o rynek zabudów chłodniczych.
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W spółczesne opony użytkowe mu-

szą łączyć w sobie cechy, które 

z pozoru wzajemnie się wyklu-

czają. Dzięki najnowszym technologiom 

i wiedzy inżynierów Continentala udało 

się jednocześnie pogodzić niskie zużycie 

paliwa, wysokie przebiegi, krótką drogę 

hamowania na mokrych nawierzchniach 

oraz niski poziom hałasu. 

Cięcie kosztów

Firmy transportowe mają konkretne 

wymagania. Przede wszystkim zwraca-

ją uwagę na czynniki, które wpływają na 

koszt ich działalności, czyli: zużycie pali-

wa, przebieg, niezawodność i możliwość 

bieżnikowania. Biorąc to pod uwagę Con-

tinental postanowił skonstruować takie 

ogumienie, które pomoże fl otom osiągać 

najniższe, całkowite koszty jazdy. 

Aby to się udało, trzeba było zoptyma-

lizować materiały na poziomie moleku-

larnym. Pierwsze pozytywne skutki reali-

zacji tego zadania są już widoczne: nowe 

mieszanki gumy, alternatywne materiały, 

nowe technologie i zoptymalizowany pro-

ces produkcyjny. Jak zapewnia producent, 

rodzina opon Conti EcoPlus pozwala zre-

dukować zużycie paliwa nawet o 1,9 l/100 

km w porównaniu z poprzednią generacją, 

nie wpływając negatywnie na przebiegi 

i bezpieczeństwo. 

Przed wprowadzeniem do seryjnej pro-

dukcji, linia opon Conti EcoPlus przeszła 

liczne testy i  wnikliwe badania. Zanim 

jednak nowa opona zostanie wyproduko-

wana jest projektowana komputerowo. Za 

pomocą systemu CAD (Computer Aided 

Design) dopasowywane są jej części skła-

dowe, mieszanki gumy i  kształt bieżnika, 

co umożliwia przeprowadzenie symulacji 

właściwości pozostałych elementów ogu-

mienia. Symulacje komputerowe zastępują 

dziś część praktycznych testów, co pozwala 

zaoszczędzić sporo czasu i obniżyć koszty 

badań.

Symulacje pomagają wykluczyć liczne 

błędy i umożliwiają tzw. „inżynierię sy-

multaniczną”. Oznacza to, że chemicy, pro-

jektanci bieżników i specjaliści od budowy 

opon mogą stawiać czoła wyzwaniom we 

właściwych sobie obszarach, jednocześnie 

pozostając ze sobą w stałym kontakcie. 

Konstrukcja opony i właściwości mieszan-

ki mogą być sprawdzane za pomocą roe-

ntgena i  tomografu bez konieczności jej 

niszczenia. 

Wszystkie nowe opony Continental 

są sprawdzane na torze testowym Conti-

drom. Tutaj konfrontowane są obiektywne 

wskaźniki z subiektywnymi wrażeniami 

kierowców. Gdy są zbieżne, rozpoczyna się 

produkcja.

Do 26% niższe opory toczenia

Seria opon Conti EcoPlus została zapro-

jektowana pod kątem redukcji oporów to-

czenia i tym samym znacznego obniżenia 

zużycia paliwa. Niższe opory toczenia na-

wet o 26% w porównaniu z poprzedniczką 

uzyskano dzięki zastosowaniu nowo opra-

cowanej mieszanki gumowej na bieżnik 

i ściany boczne, dwuwarstwowej struktu-

rze bieżnika (koncepcja Cap-Base) oraz 

jego specjalnemu profi lowi. 

Zamknięte barki zapewniają oponie 

na oś kierowaną stabilność niezbędną do 

ograniczenia jej odkształcania się, które 

jest przyczyną podwyższonego zużycia pa-

Pogodzić 
ogień z wodą

Gdy w grę wchodzą lata doświadczeń, zapał i nowoczesne 
narzędzia, niemożliwe staje się możliwe. Niskie opory toczenia 
i długie przebiegi? Jasne! Trzecia generacja opon marki 
Continental daje użytkownikom, dokładnie to, czego oczekują.

Wzrost przebiegu opon Continental od 1995 r.

Generacja 1 
2005

Generacja 2 
2010

2015 2025TBR 1995
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liwa. Mocno wczepiające się mikrolamele 

z nowej mieszanki krzemionkowej pomię-

dzy węższymi podłużnymi rowkami bież-

nika zapewniają optymalną przyczepność 

na mokrej jezdni. Struktura nowej opo-

ny na oś kierowaną opracowana z myślą 

o wyższej nośności odpowiada większemu 

obciążeniu osi w związku z zastosowaniem 

nowych silników spełniających normę 

Euro 6. Wszystkie opony na oś kierowaną 

Conti EcoPlus mają system VAI (Visual 

Alignment Indicator) do wczesnego wy-

krywania nieprawidłowej zbieżności.

Oponę Conti EcoPlus HD3 opracowano 

specjalnie na oś napędzaną. Szeroki wzór 

bieżnika z lamelami zastępuje występują-

cy tu zwykle wzór blokowy. Mikrolamele, 

które sięgają aż do podstawy bieżnika, ide-

alnie sczepiają się z nawierzchnią. Przeno-

szą zarówno wyższą moc współczesnych 

samochodów ciężarowych, jak i większy 

moment hamujący bez utraty przyczep-

ności. Nowa mieszanka gumowa została 

wykorzystana także w oponie Conti Eco-

Plus HD3, co znacząco (do 16%) obniża 

opory toczenia w jeździe pozamiejskiej. 

Nowa opona na oś napędzaną ma także 

istotny wpływ na obniżenie zużycia pali-

wa. Kolejną zaletą Conti EcoPlus HD3 są 

spłaszczone z boku żebra bieżnika w części 

barkowej. Specjalnie ścięta krawędź ogra-

nicza zużycie paliwa dzięki poprawionej 

charakterystyce toczenia, a jednocześnie 

usztywnia konstrukcję ścian bocznych. 

Opona ta ma oznaczenie 3PMSF (ang. 

Th ree Peak Mountain Snow Flake – 3 szyty 

górskie z płatkiem śniegu). 

„A” dla efektywności 
paliwowej

Trzecim członkiem rodziny jest model 

Conti EcoPlus HT3 do naczep i przyczep. 

Opony te swoją premierę miały w styczniu. 

Mocne, zamknięte opasanie barku, zop-

tymalizowana mieszanka gumowa oraz 

większy wzór Plus Volume redukują opo-

ry toczenia i poprawiają charakterystykę 

prowadzenia. Trójkątne żebra w kształcie 

piramidy zintegrowane z podstawą rowka 

bieżnika stabilizują oponę Conti EcoPlus 

HT3 i zapobiegają jej odkształceniom po-

przecznym. Poprawiona przyczepność do-

pracowanej mieszanki bieżnika przenosi 

na drogę siły powstające przy pokonywa-

niu zakrętu przez przyczepę, a także znacz-

ną część momentu hamującego. Około 

60% oporów toczenia generowanych jest 

przez opony zamontowane na naczepie, 

dlatego wybór optymalnego ogumienia 

jest bardzo istotny. 

Na potrzeby modelu Conti EcoPlus 

HT3 Continental opracował nowy, wyjąt-

Frank Walloch, 
dyrektor Działu Rozwoju Opon Ciężarowych w regionie EMEA 
(Europa, Bliski Wschód i Afryka)

„Gdyby inżynierowie firmy Continental mieli za zadanie poprawić tylko 
jeden z parametrów ogumienia, np. maksymalnie zredukować opory 
toczenia, ucierpiałyby na tym pozostałe parametry, co wynika z fizycz-
nych współzależności. W zależności od przeznaczenia i osi, na której ma 
być montowana opona, musi być ona maksymalnie zrównoważona we 

wszystkich aspektach. W przypadku rodziny Conti EcoPlus, chemicy, inżynierowie i projek-
tanci firmy Continental wypracowali innowacyjne materiały i rzeźbę bieżnika, i dostosowali je 
do specyfiki poszczególnych produktów”. 

kowo skutecznie redukujący zużycie pa-

liwa wzór bieżnika, który zapewnia dużą 

powierzchnię styku opony z nawierzch-

nią. Udało się to osiągnąć dzięki zasto-

sowaniu czterech wzdłużnych rowków 

i technologii Fuel Saving Edge. Trójkątne 

paski w kształcie piramidy w podstawie 

rowków zapobiegają odkształcaniu bież-

nika. Zamknięte żebra barkowe zapew-

Mieszanka o wysokiej przyczepno ci

Technologie

Technologia wykorzystuj ca krzemionkTechnologia wykorzystuj ca sadz

Zwi kszona elastyczno  Wi ksza powierzchnia 
styku Lepsza przyczepno

Niska elastyczno  Ma a powierzchnia styku
Niska przyczepno

Kontakt Tarcie Przyczepno
Wi ksze a cuchy Lepszy kontakt

Wi ksze tarcie Lepsza przyczepno

Krzemionka jako 
wype niacz 
zapewniaj cy 
optymaln  
przyczepno

System polimerowy
wysokiej przyczepno ci 
zoptymalizowany dla 
technologii 
krzemionkowej

np. › Conti Coach HA3
› Conti CityPlus
› Conti EcoPlus HS3

Mieszanka gumowa 
bie nika

10% zmniejszenie oporów toczenia 
dzi ki mieszance bie nika skutkuje 
oszcz dno ci  paliwa o 0,75 – 1 l/km 

O  sterowania 0,15 – 0,2

O  nap dowa 0,2 – 0,3

O  naczepowa 0,4 – 0,5

Ze wzgl du na du y udzia  
obj to ciowy mieszanki bie nika 
jest ona równie  g ównym 
czynnikiem wp ywaj cym na 
opory toczenia

Mieszanka gumowa bie nika

Bezpo redni kontakt z pod o em jest 
kluczowym czynnikiem warunkuj cym 
w a ciwo ci mieszanki bie nika

Przyczepno
Niska cieralno
Odporno  na przeci cia

Mieszanka o niskich oporach toczenia

Technologia

Nowa mieszanka na bazie sadzy zaprojektowana specjalnie dla firmy Continental 
z wykorzystaniem zró nicowanej wielko ci cz stek sadzy

np.Conti EcoPlus HT3

Mieszanka o zró nicowanych cz steczkachStandardowa sadza

Du a odleg o pomi dzy cz steczkami
Niskie tarcie Niskie opory toczenia

Niewielka odleg o  pomi dzy cz steczkami
Wysokie tarcie Wysokie opory toczenia
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Przegląd

niające dużą powierzchnię styku w połą-

czeniu z obwodowym, ciągłym barkiem 

gwarantują optymalną stabilność przy 

jeździe na wprost i zapobiegają odkształ-

ceniom występującym przy trudnych ma-

newrach naczep. 

Mieszanka bieżnika została zoptymali-

zowana pod kątem ograniczenia oporów 

toczenia dzięki zastosowaniu dwuwar-

stwowej konstrukcji (Cap-Base). Gwaran-

tuje ona optymalny kontakt z nawierzch-

nią drogi przez długi okres eksploatacji. 

Natomiast specjalna mieszanka podstawy 

bieżnika zastosowana na czterowarstwo-

wym trójkątnym opasaniu karkasu ogra-

nicza emisję ciepła, minimalizując w ten 

sposób opory toczenia.

W przypadku opony do naczep w roz-

miarze 385/55 R 22,5 opory toczenia ogra-

niczono o ponad 25% w porównaniu z jej 

poprzedniczką. Dzięki temu opona Conti 

EcoPlus HT3 zyskała najwyższą ocenę „A” 

na etykiecie UE w kategorii efektywności 

paliwowej.

Dzięki emisji hałasu na poziomie 

69 dB(A), Conti EcoPlus HT3 należy też 

do grona najcichszych opon ciężarowych.

Wszystkie opony Continental trzeciej 

generacji bazują na nadającej się do pogłę-

biania i bieżnikowania osnowie wysokiej 

klasy ze wzmocnioną drutówką stalowego 

kordu i opatentowanej wkładce AirKeep 

zapobiegającej stopniowej utracie powie-

trza. Kolejna premiera zapowiadana jest 

na rok 2015. Wtedy dołączą do nowej 

gamy opony budowlane. ▐

KD
Fot. Continental

Kluczowe technologie w Conti EcoPlus HS3

Obni aj ca opory toczenia mieszanka ciany bocznej
Polimery wybrane do nowej obni aj cej opory toczenia mieszanki 
zapewniaj  wi ksz  elastyczno  pomi dzy ogniwami a cuchów 
polimerowych. To skutkuje mniejszym tarciem, a w efekcie obni eniem 
oporów toczenia.

Bie nik bazowo-blokowy (Cap – Base)
Dwuwarstwowa konstrukcja bie nika oznacza wykorzystanie ró nych 
mieszanek do produkcji bazy i bloków bie nika. Pozwala to rozwi zywa  
konflikty mi dzy wzajemnie sprzecznymi zadaniami. Mieszanka bazowa 
ma za zadanie przede wszystkim zredukowa  opory toczenia.

Mieszanka zapewniaj ca przyczepno
Nowa mieszanka zapewniaj ca przyczepno  powsta a z wykorzystaniem 
krzemionki. Daje to wi ksz  elastyczno . Mieszanka zwi ksza obszar 
styku opony z pod o em, zapewniaj c tym samym lepsz  przyczepno . 

Kluczowe technologie w Conti EcoPlus HD3

Fazowana uko nie kraw d
Fazowana kraw d  bie nika jest owocem intensywnych i szczegó owych 
symulacji komputerowych maj cych na celu jednoczesne zmniejszenie 
zu ycia bie nika i redukcj  oporów toczenia. 

Mieszanka bie nika
Nowa mieszanka wykorzystuje wype niacz, który redukuje tarcie w ramach 
jej struktury. Skutkuje to zmniejszeniem oporów toczenia.

Kluczowe technologie w Conti EcoPlus HT3

Kraw dzie redukuj ce zu ycie paliwa
Zredukowano materia  bie nika w obszarach o wysokiej amplitudzie 
deformacji, co zmniejszy o opory toczenia. Uczyni o to opon  bardziej 
wydajn , co ma prze o enie na oszcz dno  paliwa i pieni dzy.

Dodatkowa warstwa gumy w rowkach
Dodano materia  bie nika w obszarach o niskiej amplitudzie deformacji, 
co znacznie zwi ksza przebieg i redukuje opory toczenia oraz poprawia 
w a ciwo ci na mokrych nawierzchniach. Oznacza to wi ksze przebiegi
i mniejsze zu ycie paliwa. 

 Barum
Transport mieszany: 
regionalny i długodystansowy

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca
BF 15 265/70 R19,5

295/80 R22,5
315/80 R22,5
315/70 R22,5

D
C
C
C

C
C
C
C

70 dB
70 dB
70 dB
70 dB

BF 14 205/75 R 17,5
215/75 R 17,5
235/75 R 17,5

E
E
E

C
C
C

70 dB
70 dB
70 dB

BF 13 11,00 R20
12,00 R20

D
D

C
C

73 dB
74 dB

BF 12 11 R22,5
12 R22,5

D
D

C
C

76 dB
76 dB

Oś napędowa
BD 22 12 R22,5

295/80 R22,5
315/80 R22,5
315/70 R22,5

E
E
E
E

C
C
C
C

76 dB
76 dB
76 dB
76 dB

Oś naczepy
BT 43 385/65 R22,5

445/65 R22,5
215/75 R17,5
235/75 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R19,5

C
C
D
C
D
D

C
C
C
C
C
C

73 dB
73 dB
73 dB
73 dB
73 dB
73 dB

BT 44 425/65 R22,5 B C 70 dB

 Bridgestone

Transport regionalny

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca
R297 12 R22,5

13 R22,5
275/70 R22,5
295/80 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5

D
D
D
D
D
D

B
C
C
B
B
B

72 dB
71 dB
72 dB
73 dB
74 dB
73 dB

Oś prowadząca i napędowa
M788 205/75 R17,5

215/75 R17,5 
225/70 R17,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
275/70 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5
385/65 R22,5

F
E

E
E
D
D
D
E

C
C

D
C
C
C
C
C

69 dB
68 dB

71 dB
74 dB
72 dB
71 dB
74 dB
75dB

M788Evo 295/80 R22,5 D C 71dB
Oś napędowa
M729 9,5 R17,5

205/75 R17,5
215/75 R17,5
225/75 R17,5
235/75 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R17,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
305/70 R19,5
12 R22,5 
13 R22,5 
275/70 R22,5
295/80 R22,5
305/70 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5

F
E
F
E
F
F
F
F
F
E
F

E
E
E
F
E
E

C
D
C
C
C
C
C
D
C
C
C

C
C
C
C
C
C

74 dB
72 dB
74 dB
74 dB
74 dB
73 dB
73 dB
73 dB
71 dB
73 dB
73 dB

73 dB
75 dB
73 dB
74 dB
77 dB
78 dB

Transport mieszany: daleki i regionalny

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś napędowa
M749 ECOPIA 295/80 R22,5

315/70 R22,5
315/80 R22,5
295/60 R22,5
315/60 R22,5

D
D
D
E
E

C
B
C
C
C

75 dB
75 dB
75 dB
74 dB
75 dB
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opon regionalnych

 Continental

Transport regionalny

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca
HSR 10,00 R20

11,00 R20
12,00 R20
12,00 R24
9 R22,5
10 R22,5
11 R22,5
12 R22,5
13 R22,5

C
C
C
C
D
D
C
C
D

C
C
C
C
C
C
C
C
C

73 dB
73 dB
73 dB
73 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB

HSR 1 245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
305/70 R19,5
305/70 R22,5
275/70 R22,5

D
D
D
C
C
D

B
B
B
B
B
B

70 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB

HSR 2 315/80 R22,5
295/80 R22,5
315/70 R22,5
385/65 R22,5
385/55 R22,5

C
C
C
C
C

C
C
C
C
C

73 dB
73 dB
73 dB
73 dB
73 dB

LSR 7,00 R16
7,50 R16
245/75 R17,5
8 R17,5

E
E
D
F

C
C
C
C

70 dB
70 dB
70 dB
70 dB

LSR 1 9,5 R17,5
10 R17,5

E
E

B
B

70 dB
70 dB

LSR1+ 245/70 R17,5
265/70 R17,5
8,5 R17,5
205/75 R17,5
215/75 R17,5
225/75 R17,5
235/75 R17,5

D
D
E
D
D
D
D

B
B
B
B
B
B
B

70 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB

Oś napędowa
HDR 245/70 R19,5

265/70 R19,5
285/70 R19,5
305/70 R19,5
295/55 R22,5
305/70 R22,5 
275/70 R22,5 
255/70 R22,5 
10,00 R20
11 R22,5 
12 R22,5

E
E
D
D
E
D
D
E

E
E

C
C
C
C
C
C
C
C

C
C

73 dB
76 dB
76 dB
76 dB
76 dB
76 dB
78 dB
76 dB

76 dB
76 dB

HDR 2 + 315/70 R22,5
315/80 R22,5 
295/80 R22,5 

D
E
E

C
C
C

76 dB
78 dB
78 dB

LDR 7,00 R16
7,50 R16
245/75 R17,5
8 R17,5

F
F
E
F
F

C
C
C
C
C

70 dB
73 dB
73 dB
73 dB
76 dB

LDR 1 9,5 R17,5 
10 R17,5

E
E

C
C

76 dB
76 dB

Oś prowadząca

R227 9,5 R17,5
205/75 R17,5
215/75 R17,5
225/75 R17,5
235/75 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R17,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
305/70 R19,5

E
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D

C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
B

72 dB
68 dB
73 dB
72 dB
71 dB
70 dB
70 dB
72 dB
71 dB
73 dB
71 dB

Oś naczepy
R184 205/80 R15 E C 61 dB
R187 7,5 R15 

8,25 R15 
11 R22,5

E
D
D

C
C
B

71 dB
71 dB
68 dB

R168 9,5 R17,5
205/65 R17,5
215/75 R17,5
235/75 R17,5
245/70 R17,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
385/55 R22,5
385/65 R22,5

D
D
D
C
C
D
D
C
D
D

C
C
C
C
C
C
B
C
B
B

71 dB
70dB
69 dB
69 dB
69 dB
70 dB
71 dB
71 dB
74 dB
71 dB

R166II 435/50 R19,5 D C 73 dB
R164 385/65 R22,5

425/65 R22,5 
445/65 R22,5

C
C
C

C
D
C

71 dB
70 dB
70 dB

LDR 1+ 8,5 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R17,5 
205/75 R17,5 
215/75 R17,5 
225/75 R17,5 
235/75 R17,5 
205/75 R17,5
215/75 R17,5
225/75 R17,5
235/75 R17,5
245/75 R17,5

F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

76 dB
76 dB
76 dB
76 dB
76 dB
76 dB
76 dB
76 dB
76 dB
76 dB
76 dB
74 dB

HTR 205/70 R15
425/65 R22,5
315/80 R22,5
11 R22,5
7,50 R15
8,25 R15
365/80 R20

D
B
C
C
D
C
C

C
C
C
C
C
C
C

70 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB

HTR 1 245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
385/55 R22,5

D
D
C
C

C
C
C
C

70 dB
70 dB
70 dB
73 dB

HTR 2 295/60 R22,5
205/65 R17,5
245/70 R17,5
215/75 R17,5
235/75 R17,5
385/55 R22,5
385/65 R22,5
425/65 R22,5
445/65 R22,5

C
D
C
D
C
C
C
B
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C

70 dB
73 dB
71 dB
73 dB
73 dB
73 dB
73 dB
73 dB
73 dB

Transport mieszany: daleki i regionalny

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca
EcoPlus HS3 315/70 R22,5

315/80 R22,5
385/55 R22,5

B
B

B
B

69 dB
69 dB

Oś napędowa
HDL 1 ECO-PLUS 295/80 R22,5 D C 76 dB
HDL 2 ECO-PLUS 295/55 R22,5

315/60 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5

D
C
D

C
C
C

75 dB
75 dB
75 dB

HD HYBRID 295/60 R22,5
295/60 R22,5
315/60 R22,5
315/70 R22,5
295/80 R22,5
315/80 R22,5

D
D
D
D
D
D

C
C
C
C
C
C

75 dB
75 dB
75 dB
75 dB
75 dB
75 dB

Hybrid HD3 305/70 R19,5 C C 76 dB
EcoPlus HD3 315/45 R22,5

315/70 R22,5
315/80 R22,5
295/60 R22,5

B
B

B
B

72 dB
72 dB

Oś naczepy
HTL 1 ECO-PLUS 385/55 R19,5 C C 73 dB
HTL 2 ECO-PLUS 245/70 R17,5 

215/75 R17,5 
235/75 R17,5
385/65 R19,5

C
C
C
B

C
C
C
C

70 dB
70 dB
70 dB
70 dB

HTR 2 Extra Duty 385/65 R22,5 C C 73 dB
EcoPlus HT3 385/55 R19,5

385/65 R22,5
385/55 R22,5

B
A
A

C
C
C

69 dB
69 dB
69 dB

 Dunlop
Transport mieszany: 
regionalny i długodystansowy

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca
SP 344 205/75 R17,5 

215/75 R17,5 
225/75 R17,5
235/75 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R17,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
305/70 R19,5
275/70 R22,5
295/60 R22,5
295/80 R22,5
315/60 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5
385/55 R22,5
385/65 R22,5

D
D
D
C
D
D
D
D
C
C
D
C
D
C
B
C
B
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
B
B
C

72 dB
73 dB
72 dB
72 dB
72 dB
74 dB
72 dB
72 dB
72 dB
72 dB
71 dB
71 dB
72 dB
71 dB
72 dB
74 dB
71 dB
73 dB

Oś napędowa
SP 444 205/75 R17,5

215/75 R17,5
225/75 R17,5
235/75 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R17,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
305/70 R19,5
275/70 R22,5
295/60 R22,5
295/80 R22,5
315/60 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5

E
D
E
E
E
D
D
D
D
D
D
D
D
E
D
D

C
C
B
D
D
D
D
C
D
D
C
C
C
D
C
C

74 dB
73 dB
74 dB
74 dB
74 dB
74 dB
74 dB
73 dB
74 dB
74 dB
79 dB
78 dB
78 dB
77 dB
78 dB
78 dB

Oś naczepy
SP 244 385/55 R22,5

385/65 R22,5
445/65 R22,5

B
C
B

B
B
B

70 dB
71 dB
71 dB

 Goodyear

Transport regionalny

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca
RHS 8.5 R17,5 E C 69 dB
RHS II 205/75 R17,5

215/75 R17,5
225/75 R17,5 
235/75 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R17,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
305/70 R19,5
11 R22,5
12 R22,5
13 R22,5
275/70 R22,5
295/60 R22,5
295/80 R22,5
305/70 R22,5
315/60 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5
385/65 R22,5

E
E
E
E
D
D
E
D
D
D
C
C
D
D
C
C
C
C
C
C
C

D
C
B
C
B
C
C
C
C
C
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B

72 dB
72 dB
72 dB
72 dB
71 dB
72 dB
72 dB
72 dB
71 dB
72 dB
69 dB
70 dB
70 dB
71 dB
70 dB
69 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB
71 dB

RHS II + 205/75 R17,5
245/70 R17,5

D
D

B
B

73 dB
71 dB

RHS II HL 295/80 R22,5
315/60 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5
385/65 R22,5

C
C
C
C
B

B
B
B
A
B

69 dB
71 dB
70 dB
70 dB
71 dB

KMAX S HL 295/80 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5

C
C
C

B
B
B

72 dB
72 dB
71 dB

Oś napędowa
RHD 8,5 R17,5 E C 69 dB
RHD II 9,5 R17,5

205/75 R17,5
215/75 R17,5
225/75 R17,5
235/75 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R17,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
305/70 R19,5
11 R22,5
12 R22,5
13 R22,5
275/70 R22,5
295/60 R22,5
305/70 R22,5
315/60 R22,5
315/80 R22,5

E
E
E
E
D
E
D
D
D
D
D
D
E
D
D
D
D
D
D

C
D
C
B
B
B
D
C
B
C
D
C
C
C
D
D
C
C
C

71 dB
73 dB
72 dB
74 dB
73 dB
73 dB
73 dB
74 dB
74 dB
75 dB
73 dB
78 dB
78 dB
78 dB
77 dB
75 dB
77 dB
77 dB
78 dB

RHD II + 205/75 R17,5
215/75 R17,5
295/80 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5

D
D
D
D
D

B
B
C
C
C

73 dB
73 dB
76 dB
75 dB
76 dB

KMAX D 295/80 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5

D
D
D

C
C
C

72 dB
72 dB
71 dB
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 Michelin
Transport regionalny, drogi krajowe

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca
X MultiWay HD XZE 385/65 R22,5  C B 69 dB
X MultiWay 3D XZE 295/80 R22,5

315/70 R22,5
315/80R22,5

C
C
C

B
B
B

72 dB
72 dB
72 dB

X Multi F 385/65 R22,5 C B 69 dB
XF 2 AS 385/65 R22,5 C B 68 dB
XZE 2+ 245/70 R19,5 

265/70 R19,5
285/70 R19,5
305/70 R19,5
11 R22,5
12 R22,5
275/70 R22,5
275/80 R22,5
295/80 R22,5
305/70 R22,5
315/80 R22,5

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

B
B
B
B
C
C
B
B
B
B
B

68 dB
68 dB
68 dB
68 dB
68 dB
68 dB
68 dB
68 dB
68 dB
68 dB
68 dB

XZE 2 205/75 R17,5
215/75 R17,5
225/75 R17,5
235/75 R17,5
245/70 R17,5
13 R22,5

E
D
D
D
D
D

C
C
B
B
B
B

68 dB
68 dB
68 dB
68 dB
68 dB
68 dB

XZE 1 265/70 R17,5 D B 68 dB
XZE 8,25 R20 

9,00 R20
10,00 R20

D
D
D

B
B
B

69 dB
69 dB
69 dB

 Kormoran
Transport regionalny

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Uniwersalna
U 8,5 R17,5

215/75 R17,5
10,00 R20
11,00 R20
12,00 R20
10 R22,5
11 R22,5
12 R22,5
275/70 R22,5

D
D
C
C
D
C
C
C
C

C
C
B
D
B
B
B
C
B

69 dB
69 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB

Oś prowadząca
ROADS F 225/75 R17,5 

235/75 R17,5
285/70 R19,5
295/80 R22,5
315/80 R22,5

D
D
C
C
C

B
B
C
C
B

69 dB
68 dB
68 dB
69 dB
69 dB

F 265/70 R19,5
295/80 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5

C
C
C
C

B
C
C
C

70 dB
70 dB
70 dB
70 dB

Oś napędowa
ROADS D 225/75 R17,5

235/75 R17,5
285/70 R19,5
295/80 R22,5
315/80 R22,5

E
E
D
D
D

C
C
C
C
C

74 dB
74 dB
74 dB
72 dB
72 dB

D 215/75 R17,5
265/70 R19,5
10,00 R20
11,00 R20
11 R22,5
12 R22,5 
315/70 R22,5

F
E
D
E
D
E
E

C
C
C
C
C
C
C

73 dB
73 dB
73 dB
73 dB
73 dB
73 dB
73 dB

Oś naczepowa
ROADS T 235/75 R17,5 D B 70 dB
T 8,25 R15

215/75 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R19,5
365/80 R20
385/65 R22,5

D
C
D
C
C
B

C
C
B
B
B
B

70 dB
69 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB

Oś naczepy
RHT II 9,5 R17,5

205/65 R17,5
215/75 R17,5
235/75 R17,5
245/70 R17,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
385/65 R22,5
425/65 R22,5

C
C
C
C
B
C
C
B
B
B

B
B
C
B
C
B
B
B
B
B

70 dB
71 dB
69 dB
69 dB
69 dB
70 dB
70 dB
71 dB
71 dB
72 dB

KMAX T 315/80 R22,5
385/65 R22,5

D
B

B
B

70 dB
71 dB

XZA 8.00 R17,5
8.50 R17,5
10.00 R17,5
9.00 R22,5
10.00 R22,

E
E
D
D
D

C
C
C
C
B

66 dB
66 dB
66 dB
66 dB
67 dB

XZA 2 205/75 R17,5
215/75 R17,5
225/75 R17,5
235/75 R17,5

D
D
D
D

B
B
B
B

67 dB
67 dB
67 dB
67 dB

Oś napędowa
X MultiWay 3D 
XDE

315/70 R22,5
295/80 R22,5
315/80 R22,5

D
D
D

C
C
C

75 dB
75 dB
75 dB

X MultiWay XD 295/60 R22,5
315/60 R22,5

E
F

C
C

76 dB
76 dB

X MULTI D 11.00 R22,5
215/75 R17,5
225/75 R17,5
235/75 R17,5
245/70 R17,5

E
D
D
D
D

B
C
C
C
C

75 dB
69 dB
69 dB
69 dB
69 dB

X ONE MULTI D 495/45 R22,5 D B 67 dB
XDE 2 205/75 R17,5

215/75 R17,5
225/75 R17,5
235/75 R17,5
245/70 R17,5
13 R22,5

E
E
E
E
E
E

C
C
C
C
C
C

74 dB
74 dB
74 dB
74 dB
74 dB
74 dB

XDE 2 + 245/70 R19,5 
265/70 R19,5
285/70 R19,5
305/70 R19,5
11 R22,5
12 R22,5
275/70 R22,5
275/80 R22,5
295/80 R22,5
305/70 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5

E
E
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

C
C
C
C
C
E
C
C
C
C
C
C
C

74 dB
74 dB
74 dB
74 dB
74 dB
74 dB
74 dB
74 dB
74 dB
74 dB
74 dB
74 dB
74 dB

XDE 1 265/70 R17,5 D C 74 dB
XZT 8.50 R17,5

9.50 R17,5
F
E

C
C

72 dB
72 dB

Oś naczepowa
X Multi T 245/70 R17,5

385/55 R22,5
C
B

C
B

67 dB
69 dB

X One MaxiTrailer + 455/45 R22,5 C B 67 dB
X MaxiTrailer 205/65 R17,5

255/60 R19,5
C
C

B
B

67 dB
67 dB

XTE3 385/65 R22,5 C B 69 dB
XTE2+ 215/75 R17,5

235/75 R17,5
245/70 R17,5

D
C
C

B
B
B

67 dB
67 dB
67 dB

XTE2 9,5 R17,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5
11 R22,5
425/65 R22,5
445/65 R22,5

C
C
D
C
D
C
C

B
B
B
B
B
B
B

67 dB
67 dB
69 dB
69 dB
67 dB
69 dB
69 dB

 Pirelli

Transport regionalny

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca

FR01 12 R22,5
295/80 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5

C
C
C

B
B
A

71 dB
72 dB
70 dB

Oś napędowa

TR01 12 R22,5
295/80 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5

D
D
D

B
B
B

73 dB
74 dB
73 dB

Transport mieszany: 
regionalny i długodystansowy

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś naczepy
ST01 385/55 R22,5

385/65 R22,5
435/50 R19,5
445/45 R19,5
205/65 R17,5
245/70 R17,5
215/75 R17,5
235/75 R17,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5

A
A
B
C
C
C
D
C
D
D
D

A
A
A
A
B
C
B
C
C
A
A

72 dB
72 dB
70 dB
72 dB
70 dB
69 dB
70 dB
69 dB
71 dB
72 dB
72 dB

 Sava

Transport regionalny

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca

Avant 4 205/75 R17,5
215/75 R17,5
225/75 R17,5
235/75 R17,5
295/80 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5

D
D
D
D
C
C
C

C
C
C
B
C
C
C

70 dB
70 dB
70 dB
68 dB
71 dB
72 dB
71 dB

Avant A3 11 R22,5
13 R22,5
245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5

D
D
D
D
D

B
C
C
C
C

71 dB
71 dB
70 dB
69 dB
70 dB

Avant A3 plus 12 R22,5 C C 71 dB

Avant plus 10 R22,5 D C 73 dB

Comet plus 8,5 R17,5
9,5 R17,5

E
E

C
C

69 dB      
68 dB

Oś napędowa

Orjak 4 205/75 R17,5 
215/75 R17,5
225/75 R17,5
235/75 R17,5
295/80 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5

E
E
D
D
D
D
D

C
C
C
C
C
C
C

70 dB
72 dB
72 dB
72 dB
74 dB
75 dB
73 dB

Orjak O3 245/70 R19,5
265/70 R19,5
285/70 R19,5

E
E
D

C
C
D

74 dB
75 dB
74 dB

Orjak O3 plus 12 R22,5 D B 72 dB

Tamar plus 8.5 R17,5
9.5 R17,5

F
F

C
C

73 dB
73 dB

Oś naczepy

CARGO C3 245/70 R19,5 
265/70 R19,5
385/65 R22,5

C
C
C

C
C
C

71 dB
71 dB
70 dB

Cargo 4 215/75 R17,5
235/75 R17,5

C
C

C
C

68 dB
69 dB

 Taurus

Transport regionalny

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Uniwersalna

TOP 2000 U 215/75 R17,5
12,00 R20
11 R22,5

D
D
C

C
C
B

69 dB
70 dB
70 dB

Oś prowadząca

ROADS F 225/75 R17,5
235/75 R17,5
285/70 R19,5
295/80 R22,5
315/80 R22,5

D
D
C
C
C

B
B
C
C
B

74 dB
74 dB
74 dB
72 dB
72 dB

TOP 2000 F 265/70 R19,5
12 R22,5
315/70 R22,5

D
C
C

B
C
C

70 dB
70 dB
70 dB

Oś napędowa

ROADS D 225/75 R17,5
235/75 R17,5
285/70 R19,5
295/80 R22,5
315/80 R22,5

E
E
D
D
D

C
C
C
C
C

74 dB
74 dB
74 dB
72 dB
72 dB

TOP 2000 D 215/75 R17,5
265/70 R19,5
11 R22,5
12 R22,5
315/70 R22,5

F
E
D
E
E

C
C
C
C
C

73 dB
73 dB
73 dB
73 dB
73 dB

Oś naczepy

ROADS T 235/75 R17,5 D B 70 dB

TOP 2000 T 8,25 R15
215/75 R17,5
245/70 R17,5
265/70 R19,5
385/65 R22,5

D
C
D
C
B

C
C
B
B
B

70 dB
69 dB
70 dB
70 dB
70 dB
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Jakie cechy powinny posia-

dać opony przeznaczone 

do ruchu regionalnego? 

Przede wszystkim uniwersal-

ność. Taką odpowiedź spotkali-

byśmy najczęściej, gdyby pytanie 

to zadać wśród właścicieli fl ot 

autobusowych i transportowych 

w Polsce. Problem polega na 

tym, że dla każdego pojęcie uni-

wersalności znaczy co innego. 

Dla jednych będzie to wszech-

stronność na drodze przez cały 

rok, dla innych jak najmniejszy 

poziom komplikacji w zakresie 

doboru ogumienia.

Generalnie ruch regionalny 

to częste przyspieszanie i hamo-

wanie oraz działające siły bocz-

ne na zakrętach, które sprawia-

ją, że opony muszą być bardziej 

odporne na zużycie, muszą też 

być sztywniejsze oraz charak-

teryzować się znacznymi zapa-

sami przyczepności. Nie mniej 

ważna jest także wytrzymałość 

– opony powinny umożliwiać 

bardzo duże przebiegi i zuży-

wać się równomiernie.

W autobusach opona re-

gionalna powinna sprawnie 

poruszać się tak podczas let-

niego oberwania chmury, jak 

i w warunkach zimowych. Dla-

tego opony autobusowe powin-

ny być zrobione z mieszanki 

gumowej odpornej na najtrud-

niejsze warunki latem, czyli 

deszcz, a zimą z powodzeniem 

wykorzystywać homologację 

M+S lub 3PSFM. Takie właści-

Jeżeli przewoźnik wykonu-

je różne przewozy i nie jest 

w stanie przewidzieć, czy bę-

dzie obsługiwał trasy lokal-

ne czy długodystansowe, ja-

kie opony powinien wybrać? 

Na początku warto rozróżnić 

czy jest to fl ota autobusowa, czy 

ciężarowa. Do każdego z  seg-

mentów posiadamy dedykowa-

ne ogumienie najlepiej spełnia-

jące potrzeby takich fl ot. Dobór 

ogumienia do pojazdu powi-

nien być poprzedzony indywi-

dualnymi analizami specyfi ki 

danej fl oty. W dzisiejszych cza-

sach transport na tyle się różni-

cuje, że czasem trudno określić, 

jaki typ transportu świadczy 

dana fl ota. Ten sam transport 

w dwóch różnych krajach może 

być inaczej zakwalifi kowany. 

Przykładowo transport dys-

trybucyjny między Rzeszowem 

a Kielcami nie będzie tym sa-

mym, co transport dystrybu-

cyjny między Berlinem a Lip-

skiem. W obu przypadkach jest 

to przewóz towarów między 

magazynami, wewnątrz kraju, 

ale w przypadku przewozu na 

linii Rzeszów – Kielce rozważał-

bym założenie opon do trans-

portu regionalnego, natomiast 

w przypadku dystrybucji mię-

dzy Berlinem a Lipskiem suge-

rowałbym użycie opon długo-

dystansowych. Wszystko zależy 

od typów ciężarówek lub cią-

gników, stosowanych naczep lub 

Zróżnicowane 
potrzeby
Jak dobrać opony do transportu regionalnego 
i jak o nie zadbać, żeby jak najdłużej 
posłużyły, mówi Marcin Cywiński z firmy 
Continental Opony Polska Sp. z o.o.

i regionalnego. Zostały przy-

stosowane pod kątem redukcji 

oporów toczenia i tym samym 

znacznego obniżenia zużycia 

paliwa, a co za tym idzie – także 

kosztów. Dzięki temu umoż-

liwiają oszczędność paliwa do 

1,9 l na 100 km. Nowy wzór 

bieżnika oraz nowe, specjal-

nie przystosowane mieszanki 

gumowe ograniczają zuży-

cie paliwa bez uszczerbku dla 

trwałości opony. Dodatkową 

zaletą tych opon jest możliwość 

ponownego bieżnikowania, co 

pozwala na dalszą optymaliza-

cję kosztów. 

Czy transport regionalny 

wymaga specjalnego ser-

wisowania? Jakie czynności 

obsługowe zaleca się w tym 

przypadku?

Z racji różnego typu na-

wierzchni, paleta potencjal-

nych wymagań serwisowych 

zawiera w  sobie zarówno 

specyfi kę autostradową, jak 

i z obszarów bliskich oponom 

budowlanym. Dlatego również 

serwis dla tego typu opon musi 

być wszechstronny. Naszym 

klientom oferujemy dostęp-

ną w całej Europie ofertę ser-

wisową dla fl ot ciężarowych 

Conti360° Fleet Services. 

Obejmuje ona pięć elementów 

usługowych. Zaczynając od 

doboru właściwego ogumie-

nia, poprzez usługi sprzętowe 

ContiFitmentService, na spra-

wozdawczości ContiFleetRe-

porting kończąc. System ten 

zapewnia w pełni przejrzystą 

kontrolę stanu opon w całej 

fl ocie klienta.

Każdy klient dzięki naszym 

handlowcom może stworzyć 

dobrany na swoją miarę pakiet 

usług, optymalnie odpowiada-

jący profi lowi jego wymagań 

w zakresie zarządzania ogu-

mieniem. Może zdecydować się 

albo na niezależne od przebie-

gów rozwiązanie Pay-as-you-go 

w ramach umowy serwisowej 

Conti360°, albo na ogólnoeu-

ropejską umowę na ryczałt ki-

lometrowy Conti360°.

Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Dziewicka

» Dobór ogumienia do pojazdu 
powinien być poprzedzony indywidualnymi 

analizami specyfi ki danej fl oty «

wości posiadają opony Conti 

City Plus HA3. Dla ciężarówek 

Continental przygotował opo-

ny Conti Hybrid HS3 – na oś 

kierowaną, Conti Hybrid HD3 

– na oś napędową i Conti Hy-

brid HT3 – na oś naczepową. 

To ogumienie przygotowane 

pod kątem wszechstronnego 

pokonywania kilometrów po 

różnych typach dróg.

Powyższe cechy opony mają 

duży wpływ na końcowy wy-

nik fi nansowy przewoźnika, 

ponieważ wpływają na zużycie 

paliwa, przebiegi, nośność oraz 

bezpieczeństwo przejazdów. 

przyczep, dróg, po jakich jeździ 

fl ota itp. Łatwiej jest dobrać opo-

ny do autokarów i autobusów.

Tyle teoria, praktyka zaś 

mówi, że 75% sprzedawanych 

w Europie opon to ogumienie 

o  charakterystyce regionalnej 

i jako takie jest najbardziej 

uniwersalne i wszechstronne. 

Niemniej zawsze warto prze-

analizować dogłębnie tę kwe-

stię od strony kosztowej, aby 

dobierając opony, uzyskać naj-

niższe, całkowite koszty jazdy. 

Dobrze sprawdzą się np. opo-

ny z nowej serii Conti EcoPlus 

dla transportu dalekobieżnego 
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W łasności płynnego ła-

dunku, który jest w do-

datku potencjalnie niebe-

zpieczny wymuszają stosowanie 

specjalnych rozwiązań. Zaczy-

na się już od kształtu zbiornika, 

dalekiego od prostopadłościanu 

oraz konieczności wyposażenia 

go w falochrony lub przegro-

dy zapobiegające rozkołysaniu 

cieczy i w konsekwencji za-

chwianiu stabilnością pojaz-

du. Potrzebna jest odpowied-

nia armatura do załadunku 

i rozładunku, wyposażona 

w bezpieczne zawory, również 

takie, które służą wentylacji 

i odprowadzaniu oparów. Pre-

cyzja rozliczeń z dostawcami 

i odbiorcami paliwa, dodatko-

wo stymulowana wymogami 

fi skusa sprawia, że nabywcy 

często instalują precyzyjną apa-

raturę kontrolno-pomiarową. 

Armatura musi być ulokowana 

tak, aby w razie wypadku nie 

przyczyniła się do powstania 

wycieku. Dlatego górne wła-

zy montuje się w zagłębie-

niu, a dolną armaturę oddala 

w miarę możności od obry-

su cysterny, aby zmniejszyć 

ryzyko jej uszkodzenia. Za-

Trudna Trudna dietadieta
Intensywna praca nad zwiększaniem wydajności transportu ma wyjątkowy wymiar 
w przypadku cystern paliwowych, gdzie niemal wszystko się jej sprzeciwia. 

Naczepa Willig 
z kompozytu 

wykorzystującego włókno 
węglowe. Czy taka będzie 

przyszłość cystern 
paliwowych?

Aluminiowa cysterna do przewozu benzyn, oleju 
napędowego i opałowego. Lekki materiał zasto-
sowany do budowy zbiornika pozwala zredukować 
masę własną i zwiększyć rentowność przewozów.

Typowa w dystrybucji 
autocysterna 
z napędem 6×2 i unoszoną 
ostatnią osią. 

Naczepa firmy OMT o niety-
powym przekroju zbiornika. 
Projektanci dążyli do obniżenia 
środka ciężkości. 

biegi te służą nie tylko bez-

pieczeństwu ładunku i lu-

dzi, ale chronią również śro-

dowisko naturalne w sytuacji 

ekstremalnej, powodującej za-

grożenie wyciekiem. 

Do rozładunku coraz czę-

ściej wykorzystuje się pom-

py ssąco-tłoczące, napędzane 

przez przystawkę przy skrzy-

ni biegów ciężarówki. Pompa 

www.truck-van.pl

4/201434 TruckTruckVanVan&

PRODUKTPRODUKTCysternyCysterny



umożliwia również wygodny, 

oddolny załadunek, jednak 

zwiększa masę pojazdu. 

Konieczne jest spełnienie 

wymogów obowiązujących 

przepisów z uwzględnieniem 

poprawki na poszczególne 

kraje, co ma istotne znaczenie 

dla przewoźników wykonu-

jących kursy poza Unię Euro-

pejską. Wymogi konstrukcyjne 

oraz dodatkowe wyposażenie 

obniżają ładowność pojazdu, 

a zatem i rentowność przewozu. 

Lokalna specyfika

Dlatego w cysternę należy 

inwestować uważnie. Nie war-

to zamawiać tego, co nie przy-

da się w praktyce. Jednak po-

zorne oszczędności też mogą 

drogo kosztować, zwłaszcza 

w dłuższej perspektywie. 

Znając warunki, w jakich 

pracuje fi rma, nabywca może 

skłaniać się bądź do nacze-

py-cysterny, która zapewnia 

jednorazowy przewóz dużej 

ilości ładunku lub do autocy-

sterny uzupełnionej ewentu-

alnie przyczepą. Taki zestaw 

jest droższy, ale wykazuje 

znaczną elastyczność. Pozwa-

la kupować dużo w hurcie, 

a w detalu dostarczać mało 

i dojeżdżać tam, gdzie typowy 

zestaw naczepowy zwyczajnie 

się nie mieści. 

Specyfi czne grupy odbior-

ców są zainteresowane bar-

dziej wyspecjalizowanymi 

pojazdami. Na lotniskach pra-

cują tzw. cysterny podskrzy-

dłowe. Niskie, mogące blisko 

podjechać do samolotu na 

czas tankowania. Najczęściej 

wykonuje się je na specjalne 

zamówienie wg indywidual-

nych życzeń nabywcy. Wojsko 

z kolei ma własne wymagania 

i regułą jest, że zaopatruje się 

w cysterny z dystrybutorami 

do wygodnego tankowania 

sprzętu zmechanizowanego. 

Podczas gdy naczepy osią-

gają pojemność 32÷50 m3 

to w autocysternach i przy-

czepach panuje większa róż-

norodność. Zabudowy do 

przewozu paliw wykonuje 

się zarówno na trzyosiowych 

podwoziach ciężarówek o dmc

do 26 t, jak i na mniejszych, 

osiemnasto-, a nawet dwuna-

stotonowych. Cysterny mon-

towane na cięższych pod-

woziach mają pojemność od 

18 do 24 m3, zaś na lżej-

szych około 10÷12 m3.

Czasem warunki panujące 

w okolicy wymuszają używa-

nie fi ligranowych pojazdów 

ze zbiornikami o pojemności 

6÷7 m3. Jednak zdarza się to 

rzadko. 

Podział zbiornika na ko-

mory umożliwia jednoczesny 

przewóz różnych gatunków 

paliw. Tu znów ma przewagę 

zestaw „ciężarówka plus przy-

czepa”. Szczególnie, jeśli przyj-

miemy, że każdy z dwóch 

zbiorników ma trzy komo-

ry. W dystrybucji lokalnej 

wydaje się to rozwiązanie bli-

skie ideału. 

Jakość 
to przyszłość

Praktyka pokazuje, że najpo-

pularniejsze na rynku są jed-

nak naczepy: „Nasi klienci ku-

pują głównie naczepy-cysterny 

– mówi Piotr Iwański, dyrektor 

handlowy i członek zarządu 

Schwarzmϋller Polska Sp. z o.o.

– Interesuje ich przede wszyst-

Schwarzmüller Polska Sp. z o.o., PL-05-870 Błonie, ul. Powstańców 97 A, Tel./Fax +48 (22) 865 03 08, mobile+48 666 700 807  office.warszawa@schwarzmueller.com

kim cena, a także niska masa 

własna. Zwracają również 

uwagę na jakość”. 

Te trzy czynniki defi niują 

obszar zainteresowań nabyw-

ców, ukierunkowanych na roz-

wój własnej działalności. Dla 

nich wysoka jakość jest równie 

ważna, jak niski koszt i lekka 

konstrukcja pojazdu. Wpisuje 

się to w długofalową strategię 

i minimalizację strat w długim 

okresie. 

Kupując cysternę, należy 

podjąć mnóstwo decyzji, od 

kształtu i materiału na zbior-

nik zaczynając. Tzw. kuferko-

wy zbiornik zapewnia stosun-

kowo dużą pojemność oraz 

niski środek ciężkości, choć 

jest trudniejszy do wykonania 

niż zbiornik o przekroju koło-

wym. Obecnie dostępne są cy-

sterny zarówno ze stopów lek-

kich, jak i wysokogatunkowej 

stali o walorach dopasowanych 

do transportowanego ładunku. 

Za stopami aluminium prze-

mawia niska masa. Blacha sta-

lowa jest wytrzymalsza i nie-

którzy producenci zapewniają, 

że tego typu płaszcz umożliwia 
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np. podniesienie wywróco-

nej na drodze cysterny bez 

konieczności jej opróżniania. 

Używając stali nierdzewnej, 

znacząco zwiększamy trwałość 

pojazdu. 

Mniej dylematów wywo-

łuje układ jezdny. Chęć bez-

piecznego przewożenia pa-

liw i nie prowokowanie strat 

dyktują stosowanie osi z za-

wieszeniem pneumatycznym 

i elektronicznie sterowanymi 

hamulcami tarczowymi. Osie 

tarczowe są lżejsze od bębno-

wych. Uzupełnieniem do nich 

mogą być obręcze kół ze sto-

pów lekkich, które wyróżniają 

się niską masą i atrakcyjnym 

wyglądem. 

Rozwój usług posprzedaż-

nych, w szczególności telema-

tyki powoduje, że poruszając 

się na terenie Unii Europejskiej, 

można zrezygnować z części 

wyposażenia, które pomaga-

ło usuwać awarie na drodze. 

Wielu użytkowników cystern 

już nie montuje koła zapasowe-

go. Zarówno producenci sa-

mochodów ciężarowych, jak 

i dostawcy ogumienia oferu-

ją pakiety serwisowe, obejmu-

Naczepa Stokota wyposażona 
w system Self Docking, który 
ostrzega o zbliżaniu się z tyłu 
do przeszkody i samodzielnie 
przyhamowuje pojazd, gdy to 
konieczne. 

Armatura naczepy Rohr 
została umieszczona w skrzyn-
ce na boku. Zawory są 
blisko zbiornika, co chroni je 
przed uszkodzeniem w razie 
wywrócenia się pojazdu. 

W ramach bogatej oferty firma BC LDS proponuje również taką nacze-
pę z „łabędzią szyją” i ramą pomocniczą ze sworzniem królewskim. 

jące szybką pomoc na drodze. 

Dotyczą one głównie nowych 

pojazdów, ale przewoźnicy 

coraz chętniej kupują nowy 

sprzęt. 

Wyższe wymagania

Popyt na cysterny rozwija 

się wraz z tym, jak na drogach 

przybywa samochodów potrze-

bujących zatankowania. Przeta-

sowania na rynku paliwowym 

owocują nowymi zakupami. 

Ponadto coraz więcej fi rm 

transportowych, a także duże 

gospodarstwa rolne nabywa-

ją paliwo hurtowo i tankują je 

u siebie, aby zredukować kosz-

ty. Stąd falowanie i zmiany 

w zapotrzebowaniu. 

„W ostatnim okresie za-

uważalny jest wzrost popy-

tu na cysterny nowe i lekkie 

z przeznaczeniem pod konkret-

ne wymagania dużych koncer-

nów paliwowych” – mówi Piotr 

Iwański. Różnicujące się po-

trzeby ostatecznych odbiorców 

wpływają na strukturę zakupów 

taboru dostawców paliw. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij
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Zakres branżowy targów budownictwa 

drogowego, które odbędą się od 14 do 

16 maja 2014 roku w Targach Kielce, 

to nie tylko sprzęt do budowy dróg – jak 

może wydawać się w pierwszej kolejności. 

Trzy wystawy towarzyszące Autostradzie-

-Polskiej: Międzynarodowe Targi Maszyn 

Budowlanych i  Pojazdów Specjalistycz-

nych MASZBUD, Międzynarodowe Targi 

Infrastruktury, Salon Technologia i  Infra-

struktura Lotnisk TRAFFIC-EXPO – TIL 

oraz Międzynarodowe Targi Transportu 

Drogowego – Pojazdy Użytkowe ROTRA, 

zapewniają zaplecze całej branży. 

Maszyny w ruchu

Tegoroczna edycja targów MASZBUD po-

trwa o jeden dzień dłużej niż pozostałe rów-

noległe wystawy – 17 maja w Targach Kielce 

odbędzie się tzw. Show Aft er Fair, wielkie 

wydarzenie adresowane do wszystkich zwie-

dzających, podczas którego na specjalnym 

poligonie o powierzchni 1,6 ha nie zabrak-

nie dynamicznych pokazów maszyn, bardzo 

widowiskowego konkursu dla operatorów 

koparek, wielu atrakcji dla dzieci i całych ro-

dzin. Można już zgłaszać swoich operatorów 

do konkursu, planowanego na trzy dni (od 

15 do 17 maja), podczas którego wyłoniony 

zostanie najlepszy operator, który w najkrót-

szym czasie i z zachowaniem obowiązujących 

norm i przepisów bezpieczeństwa ukończy 

konkurencje. Ofi cjalne rozpoczęcie konkursu 

operatorów maszyn poprzedzi wstęp o zdo-

bywaniu uprawnień oraz prelekcja o tym, jak 

wykorzystać symulator w procesie szkolenia. 

Przewidziano także demonstrację moż-

liwości symulatora i systemu, który go ob-

sługuje. Pierwszym etapem konkursu będą 

zmagania na symulatorach, które umożli-

wią sprawdzenie umiejętności technicz-

nych. Drugi etap konkursu to konkurencje 

na poligonie. W rywalizacji mogą wziąć 

udział wszyscy posiadacze uprawnień  ope-

ratorskich klasy III. 

Zgłoszenia do konkursu należy przesy-

łać na adres: misztal.a@targikielce.pl. Dla 

uczestników przewidziano atrakcyjne na-

grody rzeczowe.

Merytoryczne wsparcie

Kieleckie święto drogownictwa, jak 

potocznie nazywają te targi ich wystaw-

cy i goście, to najważniejsza i największa 

wystawa tej branży w kraju. Lista wys-

tawców, którą znaleźć można na stronie 

www.autostrada-polska.pl,  jest stale uzu-

pełniana, a partnerzy merytoryczni przy-

gotowali szereg konferencji poruszają-

cych zagadnienia ważne dla branży. War-

to wspomnieć tu np. konferencję „Nowa 

generacja urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego – projektowanie i ba-

dania”, której organizatorem jest IBDiM 

czy debatę organizowaną przez IMBIGS 

w ramach Salonu Kruszyw. 

Na uczestników kolejnej edycji targów 

w Kielcach czekają także udogodnienia 

związane z modernizacją i rozbudową 

targowej infrastruktury. Do użytku od-

dany został już parking wielopoziomo-

wy na pół tysiąca pojazdów, przygoto-

wano miejsca parkingowe przed halami 

w miejscu dawnego biurowca. Funk-

Już za miesiącJuż za miesiąc  
Autostrada!Autostrada!

AUTOSTRADA i MASZBUD w tym roku mają wiele AUTOSTRADA i MASZBUD w tym roku mają wiele 
do zaoferowania. Przygotowano nowy konkurs do zaoferowania. Przygotowano nowy konkurs 
dla operatorów koparek, dynamiczne pokazy maszyn dla operatorów koparek, dynamiczne pokazy maszyn 
i zapewniono mocne wsparcie merytoryczne.i zapewniono mocne wsparcie merytoryczne.

cjonować będzie także nowoczesne 

Centrum Kongresowe i nowy terminal 

wejściowy od strony zachodniej, umoż-

liwiający płynną rejestrację, pozwalający 

jednocześnie na dostarczanie szczegó-

łowych danych dotyczących odwiedza-

jących wystawę. Nie bez znaczenia jest 

także to, że do Targów Kielce można 

wygodnie dojechać, co umożliwia sieć 

nowych dróg wokół terenów targowych. 

Atutem jest także bezkolizyjny zjazd 

z trasy Warszawa – Kraków na parking 

wielopoziomowy. ▐

Fot. TK
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W 
Polsce nie brakuje fi rm, 

które specjalizują się 

w transporcie między-

narodowym i wykorzystują 

przy tym właśnie samochody 

dostawcze. Lekkie, pozbawione 

tachografów pojazdy świetnie 

sprawdzają się przede wszyst-

kim wszędzie tam, gdzie liczy 

się szybki czas dostawy. Nawet 

najbardziej ekspresowe trans-

porty nie mogą się jednak od-

bywać kosztem snu kierowców, 

którym po ciężkim dniu pracy 

należy się kilka godzin relaksu. 

I tutaj dochodzimy do zasadni-

czego problemu: jak zorgani-

zować odpoczynek w kabinie 

samochodu dostawczego, gdzie 

przecież nie ma łóżka?

Opatentowany materac

W większości przypadków 

rozwiązanie tego problemu 

jest bardzo proste. Wystar-

czy zamontować na dachu 

niewielką sypialnię, popular-

nie zwaną „kurnikiem” lub 

„gołębnikiem”. Konstrukcje 

tego typu oferują wyłożoną 

materacem przestrzeń o dłu-

gości nieco ponad 2 m, sze-

rokości około 1 m oraz zadasze-

niem na poziomie 70÷90 cm,

co tworzy warunki całkowicie 

wystarczające do wypoczynku, 

oczywiście pod warunkiem, że 

nie cierpimy na klaustrofobię. 

„Kurniki” sprawdzają się jed-

nak tylko w autach z płaskim 

dachem, które mają osobną 

i w dodatku stosunkowo 

wysoką zabudowę. Nie za-

montujemy ich za to w aucie 

z podwyższonym, furgonowym 

nadwoziem, przez kierowców 

aut dostawczych nazywanym po 

prostu „blaszką”. Co więc można 

zrobić w tym przypadku? Oczy-

wiście trzeba szukać miejsca do 

wypoczynku wewnątrz pojazdu. 

Najbanalniejszym rozwią-

zaniem wydaje się tu spanie 

po prostu na fotelach, wyko-

rzystując fakt, że w większości 

furgonów siedzisko kierowcy 

oraz podwójna ławka dla pasa-

żerów są na tym samym pozio-

mie. Problem jednak w tym, że 

tworzą one przestrzeń o długo-

ści maksymalnie 1,7 m, bardzo 

Skazani na „kurnik”?
Kabiny sypialne umieszczane na dachach samochodów 
dostawczych cieszą się w naszym kraju ogromną popularnością. 
Czasami jednak zamontowanie tzw. „kurnika” nie jest możliwe. 
Wówczas można sięgnąć po rozwiązania alternatywne.

wąską i pełną poprzecznych 

nierówności. Regularne spanie 

na fotelach nie jest więc naj-

lepszym pomysłem, chyba że 

wyposażymy się w specjalne 

łóżko, które zaprojektowała, 

a ostatnio nawet opatentowała 

fi rma Reinhardt & Stahl GbR. 

Za 329 euro można kupić ma-

terac, który będzie dopasowa-

ny do konkretnego modelu 

pojazdu i przekształci w łóżko 

całą przestrzeń między opar-

ciami foteli a deską rozdzielczą 

i kierownicą. W ten sposób 

otrzymamy równe i miękkie 

miejsce, która nie będzie może 

rekordowo długie, lecz pozwoli 

przynajmniej na wygodne uło-

żenie się „na boku”. Swoją nie-

typową konstrukcję Niemcy 

ochrzcili „VanSleep” i można 

ją zamówić w dwóch warian-

tach: grubej na 12 cm wersji 

dla kierowców lżejszych niż 

90 kg lub 16 cm dla ich cięż-

szych kolegów. Łóżko wyko-

nane jest w 100% z poliestru, 

można je łatwo złożyć na pół, 

a w ofercie znajdują się kształ-

ty dopasowane do wszystkich 

popularnych aut dostawczych 

wyprodukowanych po 2006 

roku: od Craft era i Sprintera, 

poprzez trojaczki Fiat/PSA, aż 

po bliźniacze Mastery, Movano 

i Nissany NV400.

Namiot na pace

Materac „VanSleep” ma 

jednak jedną zasadniczą 

wadę. Kiedy go rozłożymy, 

w kabinie znika niemalże cała 

wolna przestrzeń. W przypad-

ku jazdy na tzw. „przerzutach”, 

które mogą trwać nawet 3 lub 

Samoróbka

Przykład samodzielnej konstrukcji sy-
pialnej do samochodu z blaszanym nad-
woziem znajdziemy w Mercedesie Sprin-
terze, którym na co dzień jeździ Tomasz 
Garusiński. Oferuje ona kilka umiesz-
czonych pod sufitem schowków, łóżko 
o rozmiarach 170×70, a nawet miej-
sce na pełnowymiarowy telewizor. Pan 
Tomasz chwali się, że może stanąć 
w swojej kabinie całkowicie wyprostowa-
ny. W odróżnieniu jednak od typowych 
łóżek, nie jest to konstrukcja w żaden sposób składana, więc trwale 
zmniejsza przestrzeń ładunkową. Wykonanie takiej kabiny zajęło 
zaledwie 2 dni i pochłonęło około 1500 zł.

Najnowsza kabina sypialna Spojtrak to ciekawe rozwiązanie dla firm transportowych, które cenią sobie 
wygodę kierowcy. Swobodnie można w niej stanąć i wyprostować się we wnętrzu. Oferowana jest w wersji 
jedno- i dwuosobowej.
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4 tygodnie, lepiej wyposa-

żyć się w rozkładaną leżankę, 

która zawiśnie w przestrze-

ni ładunkowej. Otrzymamy 

w ten sposób miejsce do 

spania, które będzie łatwo 

dostępne poprzez szeroki 

otwór w ścianie grodziowej, 

a jednocześnie nie zmniejszy 

przestrzeni życiowej we wnę-

trzu pojazdu. Co więcej, nie 

wpłynie ono w trwały sposób 

także na przestrzeń ładunko-

wą, gdyż łóżko zawsze będzie 

można po prostu złożyć.

Podwieszana leżanka do 

„blaszki” jest konstrukcją na 

tyle prostą, że przy odrobi-

nie talentu można wykonać 

ją samemu. Potrzebna będzie 

do tego spawarka, odpowied-

Oferowane przez BW Auto Produkt
przedłużenie leżanki to ciekawe 
rozwiązanie dla wyższych kierow-
ców. Spanie na łóżku o tym kształcie 
będzie oczywiście wymagało 
pewnego przyzwyczajenia.

Wypoczywanie na materacu VanSleep jest nieporów-
nywalnie wygodniejsze od leżenia na fotelach. Może
być to bardzo ciekawe rozwiązanie także dla pojazdów 
jeżdżących okazyjnie w podwójnej obsadzie. Jeden 
kierowca będzie mógł spać w „kurniku”, natomiast 
jego zmiennik wykorzysta materac.

Sprytny materac można złożyć na pół, 
dzięki czemu nie będzie on zajmował 
cennej przestrzeni. Co ciekawe, tego typu 
konstrukcja dostępna jest także 
w wersji dopasowanej do tylnych siedzeń 
w kabinach załogowych.

nio mocna płyta, wytrzymałe 

zawiasy oraz gruby materiał, 

który zapobiegnie przecią-

gom. Osoby, które nie odnaj-

dują się w tego typu pracach, 

mogą oczywiście skorzystać 

z pomocy tapicera lub po 

prostu udać się do firmy wy-

specjalizowanej w wytwarza-

niu właśnie tego typu kon-

strukcji. Na polskim rynku 

trudni się tym kilka przed-

Pony Auto-Polska buduje również całe pojazdy na bazie podwozia 
dostawczego. Zintegrowana zabudowa z szoferką oraz dodatkowy 
spoiler – alkowa nawiązująca do linii Adapt, zdecydowanie zwiększa 
komfort zarówno pracy, jak i wypoczynku kierowcy, jednocześnie 
nie ograniczając przestrzeni ładunkowej. Możliwe są tu również inne 
konfiguracje dające efekt taki, jak przy  zabudowach zakabinowych, 
ale pozbawionych ich wad wynikających ze znacznego ograniczenia 
przestrzeni ładunkowej oraz podniesienia masy pojazdu.

Na uwagę zasługują kabiny sypialne firmy Lamar, zarówno te do 
samochodów dostawczych 3,5 t, jak i ciężarowych. Topowe modele 
to kabina Lamar LX oraz Lamar Classic. W każdej kierowca wypocznie 
na wygodnym materacu, a do swojej dyspozycji ma sporą przestrzeń 
i półki na rzeczy osobiste. Kabiny sypialne Lamar jako jedyne 
w Polsce uzyskały zgodę na montaż kabin sypialnych do samochodów 
Mercedes-Benz prosto z fabryki ze Stuttgartu. Obecnie firma zajmuje 
się również produkcją nadwozi, ale niebawem planuje wprowadzić 
na rynek kabinę sypialną, nad którą prace trwają od roku. 

www.truck-van.pl
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Producent
kabin sypialnych 
i spoilerów

33-113 Zbylitowska Góra k. Tarnowa
ul. Krakowska 58
tel. 14 674 32 86, kom. 606 332 781
e-mail: biuro@spojkar.com.pl
www.spojkar.com.pl

 Kabiny sypialne

 Spoilery

 Elementy z tworzyw sztucznych

 Termoformowanie

 Frezowanie CNC

 Skanowanie 3D
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łóżko po prostu nie zmieści-

łoby się do auta dostawczego 

z uwagi na ograniczoną sze-

rokość wnętrza.

Czy oznacza to więc, że 

wyżsi kierowcy furgonów nie 

mają żadnych szans na spanie 

z wyprostowanymi nogami? 

Niekoniecznie, gdyż fi rma 

BW Auto Produkt ze Złej Wsi 

Wielkiej k. Bydgoszczy ma dla 

nich coś specjalnego: dwuczę-

ściowe łóżko, które składa się 

racji z samochodów ciężaro-

wych, w których tylną część 

kabiny zajmują dwa umiesz-

czone nad sobą łóżka. I właś-

nie taki układ otrzy-

mały sypialnie z typoszeregu 

„Heavy Truck”.

Ich niewątpliwą zaletą jest 

możliwość zamówienia dwóch 

łóżek, duża liczba praktycznych 

schowków, a także obecność 

jednolitej przestrzeni dającej 

wrażenie większej przestronno-

ści. Nie bez znaczenia jest także 

lepsza aerodynamika pojazdu, 

którego kabina może zachować 

kształt klina idealnie zgrywają-

cego się z zabudową. Z drugiej 

jednak strony komfort wy-

poczynku jest tutaj niższy niż 

w przypadku „kurników”. O ile 

bowiem mamy do czynienia 

z łóżkami o porównywalnej 

długości, oscylującej wokół 

2,1 m, to pod względem sze-

rokości leżanek „Heavy Truck” 

oferuje tylko od 55 do 59 cm. 

Wynika to oczywiście z troski 

o długość powiększonej kabi-

siębiorstw i za niecałe 2 tys. 

zł kupimy łóżko wykonane 

na przykład przez Markar 

z Mińska Mazowieckiego. Za 

tę cenę otrzymamy szeroką 

na 70÷80 cm leżankę z kilku-

centymetrowym materacem 

i wytrzymałością około 120 kg.

Będzie to niestety także kon-

strukcja stosunkowo krótka, 

bo licząca od 1,5 do 1,9 m. 

Dlaczego tak mało? Powód 

jest bardzo prosty. Dłuższe 

Kabina stworzona z myślą o autotransporterach 
pozwala całkowicie się wyprostować. Ze względu 
na ograniczoną wysokość nie polecamy jej jednak 
osobom cierpiącym na klaustrofobię.

Planując dłuższy wyjazd „blaszką” wyposażoną w rozkładane łóżko, trzeba 
pamiętać o ograniczonej przestrzeni ładunkowej. Jeśli jednak nie planujemy noclegu, 
możemy po prostu schować leżankę i cieszyć się nieograniczoną ładownią. 
To niewątpliwa zaleta takiego rozwiązania.

Kabina sypialna dedykowana do autolawet pozwala maksymalnie 
wykorzystać całą długość podestu zabudowy. Daje ona także szansę 
do wypoczynku w niezłych warunkach.

ze standardowej leżanki roz-

kładanej za fotelami, a także 

dodatkowej części podwiesza-

nej nad siedzeniami pasaże-

rów. Dzięki takiemu połącze-

niu nawet wysoki kierowca 

będzie mógł ułożyć się na ukos 

i rozprostować nogi. Jest tylko 

pewien problem – najpierw 

będzie musiał znaleźć około 

3,5 tys. zł, bo właśnie tyle kosz-

tuje taka konstrukcja.

Podwójna obsada 
lub laweta

Łóżko umieszczone za fo-

telami to domena nie tylko 

aut z nadwoziem typu furgon. 

Taki układ przestrzeni może-

my uzyskać także w przypad-

ku podwozi pod zabudowę, 

z lawetami na czele. Wszystko 

za sprawą nowego rodzaju ka-

bin, który od 2012 roku z coraz 

większym sukcesem sprzedaje 

fi rma Wejkama. Przedsiębior-

stwo z Mikołajowic k. Tarnowa 

postanowiło zaczerpnąć inspi-

W Pony pojawiła się nowość o nazwie Adapt. Oferowane są trzy warianty: Adapt SN – niski do samochodów o całkowitej wysokości 3000 mm, 
Adapt SS – standard o wysokości 850 mm oraz Adapt SW – wysoki o wysokości 1000 mm. Różnicę najlepiej widać, porównując stary model 
do nowego. Na żółtym Masterze zamontowano kabinę dotychczasową Fantasy I, czerwony jest z Adaptem. Kabina jest obszerniejsza dzięki poszerzeniu 
i wydłużeniu podstawy. Obecnie ma 2100 mm szerokości i 1160 mm głębokości. Duże boczne okna mogą służyć jako wyjście bezpieczeństwa. 
Pomimo większych gabarytów masa całej kabiny wraz z wyposażeniem spadła do 65 kg. To dzięki specjalnej konstrukcji oraz użyciu superlekkich 
materiałów.

4/201440 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.plPRODUKTPRODUKTSypialnieSypialnie



ny. Dzięki stosunkowo wąskim 

łóżkom jest ona dłuższa tylko 

o 45 cm, co pozwala zamonto-

wać na ramie zabudowę miesz-

czącą maksymalnie 9 europa-

let. „Heavy Truck” ma także 

nieznaczny wpływ na ładow-

ność pojazdu, ważąc 120 kg, 

Zaletą kabiny Wejkamy jest możliwość 
regulowania oparć foteli w pełnym zakresie. 
Ma ona więc wpływ nie tylko na warunki 
wypoczynku, lecz także na komfort pracy.

Łóżko rozkładane w przestrzeni ładunkowej 
przypomina swoim kształtem i konstrukcją namiot, 
a nawet plażowy parawan. Wielu kierowców spędza 
pod takim parawanem nawet po kilka tygodni.

o około 50 więcej niż popular-

ne „kurniki”. 

Praktycznie żadnego wpły-

wu na wartości użytkowe nie 

Zabudowa Heavy Truck nie tylko oferuje sporo przestrzeni życiowej, lecz także dba o prezencję po-
jazdu. Z przedłużoną szoferką auta dostawcze nabierają po prostu bardziej ciężarowego wyglądu.

ma natomiast kabina Wejkama 

w wersji przygotowanej z my-

ślą o autolawetach. W odróż-

nieniu od „Heavy Truck” jest 

ona wyposażona tylko w jed-

no umieszczone stosunkowo 

wysoko łóżko. Pod nim znaj-

duje się natomiast wolna prze-

strzeń, wystarczająco duża, 

aby wsunąć tam przód prze-

wożonego samochodu osobo-

wego. Koszt zakupu „Heavy 

Truck” to wydatek około 8 tys. 

zł netto, natomiast użytkow-

nicy lawet za kabinę zapłacą 

3,5 tys. Oba produkty można 

zamówić do każdego nowocze-

snego auta dostawczego.

Aranżując sypialnię w swo-

im aucie, należy brać pod 

uwagę różne czynniki. Wiel-

kość ładowni jest ważna, ale 

czasami warto zrezygnować 

z kliku centymetrów na poczet 

lepszego wypoczynku. Istotne 

jest również, jak często będzie-

my spać w kabinie. Jeżeli przyj-

miemy to za normę, nie warto 

oszczędzać na komforcie. 

W przypadkach sporadycz-

nych wystarczy tańsze, mniej 

inwazyjne rozwiązanie. ▐

Filip Bednarkiewicz
Fot. BW Auto Produkt, 
Lamar, Markar, Pony, 

Reinhardt & Stahl, Spojkar, 
Tomasz Garusiński, Wejkama

www.truck-van.pl
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W 
transporcie długodystansowym 

samochody pokroju Opla Mova-

no, Mercedesa Sprintera czy Ci-

troëna Jumpera często przekształcane są 

w prawdziwe domy na kołach. W zamon-

towanych na dachach kabinach można 

się wygodnie wyspać, schowki kryją 

ubrania wystarczające na trzy tygodnie 

jazdy bez prania, natomiast na podłodze 

przed fotelem pasażera leży przenośna 

kuchnia w postaci garnka, czajnika oraz 

butli gazowej. W czasie weekendu tablica 

rozdzielcza przekształca się w centrum 

rozrywki, podłogę zabudowy wykorzy-

stuje się jako imprezowy bufet, zaś na 

koniec dnia szyby szczelnie zasłaniają fi-

ranki i do akcji wkracza ogrzewanie po-

stojowe, które zadba o utrzymanie odpo-

wiedniej temperatury. Owe ogrzewanie 

jest zresztą jednym z najważniejszych 

elementów wyposażenia długodystanso-

wego pojazdu.

Przede wszystkim 12 V

Z jednej strony wybór ogrzewania po-

stojowego do samochodu dostawczego 

wygląda podobnie jak w przypadku cięża-

rówek. Urządzenie będzie miało takie samo 

zadanie: ogrzać kabinę, w której kierow-

ca przebywa praktycznie przez całą dobę. 

W większości przypadków wybierane jest 

więc ogrzewanie typu suchego, zasilane ole-

jem napędowym i wyprodukowane przez 

jednego z dwóch dominujących na rynku 

producentów: Webasto lub Eberspächer. 

Z drugiej jednak strony nie można zapo-

minać o specyfi ce „dostawczaków”, które 

stanowią pewnego rodzaju pomost między 

światem ciężarówek a aut osobowych.

Pierwszym i najważniejszym wymaga-

niem jest więc tutaj 12-voltowe zasilanie, 

z którym mamy do czynienia w najwięk-

szych nawet autach dostawczych. Bardzo 

istotne są także kompaktowe rozmiary 

urządzeń grzewczych, oczywiście z uwa-

gi na ograniczoną ilość miejsca w kabi-

nie. „Busiarze” kupują więc zazwyczaj po 

prostu najmniejsze i najlżejsze dostępne 

modele, które i tak będą wystarczająco wy-

dajne do ogrzania stosunkowo niewielkich 

kabin. W przypadku samochodów wypo-

sażonych w dachowe sypialnie nie można 

zapomnieć także o odpowiednim dopro-

wadzeniu ciepłego powietrza do wnętrz 

tych konstrukcji. Na dyszach ogrzewań 

mocuje się specjalne trójniki, a następnie 

wysyła część ciepła do góry przy pomo-

cy szerokiej rury – bez tego wypoczynek 

w zamkniętym, wykonanym z tworzywa 

Ogrzać busa
Przygotowanie samochodu dostawczego do międzynarodowych tras nie kończy się na montażu 
odpowiedniej konstrukcji sypialnej. Konieczny jest zakup ogrzewania postojowego, które 
pozwoli na wypoczynek w przyjemnym cieple niezależnie od pory roku.
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sztucznego „kurniku” mógłby skończyć się 

nawet zamarznięciem.

Z Niemiec lub Australii

Szukając na rynku niewielkich agrega-

tów grzewczych trafi amy na trzy urządze-

nia. Dwa z nich to niemieckie produkty 

rynkowych liderów: Webasto Air Top 

2000 ST oraz Eberspächer Airtronic D2, 

natomiast trzeci pochodzi aż z Australii. 

Jest nim Snugger SF2300, którego sprowa-

dza do naszego kraju trójmiejska hurtow-

nia Ena-Truck. Wszystkie trzy produkty 

nie ważą więcej niż 2,7 kg i mieszczą się 

w wymiarach około 310×120×125 mm, 

dzięki czemu idealnie nadają się do nie-

wielkiej szoferki „dostawczaka”. Na bardzo 

porównywalnym poziomie jest także ich 

cena, która wraz z zestawem montażowym 

oscyluje między 2,5 a 3 tys. zł netto. Wiele 

zależy tutaj od oferty danego sklepu, a tak-

że promocji, którą uda się znaleźć.

Większych różnic nie znajdziemy tak-

że, jeśli chodzi o osiągi poszczególnych 

urządzeń, choć Snugger oraz Eberspächer 

wydają się być nieco efektywniejsze. Pod 

względem mocy grzewczej na prowadze-

nie wybija się Snugger, który oferuje zakres 

od 0,9 do 2,3 kW, natomiast Eberspächer 

oraz Webasto rozkręcają się do odpowied-

nio 2,2 oraz 2 kW. Jak natomiast wygląda 

zużycie paliwa? Według danych, które po-

dają producenci, Eberspächer i Snugger 

potrzebują taką samą dawkę paliwa: od 0,1 

do 0,28 l/h. Webasto zużywa jednak nie-

wiele więcej, bo od 0,15 do 0,3 l/h.

A może gazowe?

Na rynku jest jeszcze jedno bardzo in-

teresujące urządzenie, które może być bar-

dzo ciekawą propozycją dla użytkowników 

pojazdów napędzanych CNG, takich jak 

Mercedes-Benz Sprinter NGT czy Fiat Du-

cato Natural Power. Mowa tutaj o agrega-

Zarówno Airtronic D2, Snugger SF2300, jak i Air Top 2000 ST to wąskie 
urządzenia o kompaktowych rozmiarach. Znalezienie na nie miejsca na 
podłodze kabiny nie powinno być więc większym problemem. 

Trumatic E 2400 E to propozycja nie tylko do busów z instalacją CNG. 
Agregat jest oferowany zarówno w wersji 12-, jak i 24-voltowej, więc 
można go zamontować np. w Iveco Stralis Natural Power.

cie Trumatic E 2400 E z gamy niemieckiej 

fi rmy Truma.

Trumatic E 2400 E to ogrzewanie dzia-

łające na tej samej zasadzie, co konstruk-

cje spalające olej napędowy, z tą różnicą, 

że wykorzystuje ono do pracy gaz ziem-

ny (CNG). Takie ogrzewanie może więc 

korzystać z tych samych zbiorników, co 

instalacja gazowa pojazdu, oferując przy 

tym stosunkowo niskie koszty eksploatacji 

oraz bardzo cichą pracę. Nie bez znaczenia 

może być także lepsza odporność na niższe 

temperatury, z którymi CNG radzi sobie 

znacznie lepiej niż olej napędowy.

„Busiarzom” mogą jednak nie przypaść 

do gustu rozmiary tej konstrukcji. Truma-

tic E 2400 E mierzy aż 370×248×123 mm 

i waży przy tym niemal 5 kg. Nie do końca 

pasuje to więc do niewielkich kabin, a tak-

że do niezbyt dobrych osiągów urządzenia. 

Producent podaje tutaj maksymalną moc 

cieplną na poziomie tylko 2400 W. Pewnym 

pocieszeniem może być jednak zużycie pa-

liwa wynoszące od 0,13 do 0,24 m3/h. Bio-

rąc pod uwagę, że 1 m3 gazu kosztuje około 

3 zł, koszt eksploatacji takiego ogrzewania 

okazuje się być naprawdę minimalny. Samo 

urządzenie kształtuje się natomiast cenowo 

na porównywalnym poziomie, co preferu-

jąca olej napędowy konkurencja.

Kierowca nierozstający się ze swoim 

autem nawet podczas snu, musi zadbać 

o odpowiednią temperaturę w kabinie. Brak 

właściwego urządzenia nie tylko obniża 

komfort odpoczynku, ale również w skraj-

nych przypadkach może być niebezpieczny 

dla zdrowia. Pojazdy dostawcze narzucają 

bardzo konkretne wymagania, ograniczając 

wybór do tak naprawdę trzech popularnych 

modeli. W dużej mierze zależy on bardziej 

od osobistych doświadczeń i ewentualne-

go przyzwyczajenia do danej marki, niż od 

określonych wad i zalet. ▐

Filip Bednarkiewicz
Fot. Daimler, Truma, Webasto, Fiat

Auta dostawcze zasilane gazem ziemnym mają krótki zasięg. Jeśli jednak operujemy przede 
wszystkim po Niemczech, gdzie stacji z CNG nie brakuje, a nasza baza znajduje się w zachodniej 
części Polski, to zakup takiego auta może naprawdę mieć sens.
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Takich kierowców jak pan Maciej są 

w Polsce tysiące, ale to właśnie on 

może pochwalić się wyjątkowym 

samochodem – 17-letnim Mercedesem 

w stanie po prostu idealnym.

Zacznijmy pewnym eksperymentem. 

Na najpopularniejszym w Polsce serwisie 

aukcyjnym wybieramy kategorię „samo-

chody” i zaznaczmy w filtrze opcję „uży-

wane”. Następnie wpisujemy w wyszuki-

warkę słowo „nowy”. 23 lutego 2014 roku, 

czyli w dniu pisania tego artykułu, było 

ich dokładnie 4424. Odejmując od tego 

samochody nieuszkodzone, które wypro-

dukowano w 2013 lub 2014 roku, czyli 

w większości egzemplarze z jazd prób-

nych, zostaje 3814. Niemal 4000 samo-

chodów, których stan ma być „jak nowy”, 

z przebiegami zwykle na poziomie 

150 tys. km, na eksportowych rejestra-

cjach z krajów zachodnich i z bardzo 

atrakcyjnymi cenami. Co więcej, takie 

cuda znaleźć można także wśród samo-

chodów kilkunastoletnich, kosztujących 

mniej niż pięć złotych. Każdy, kto ma 

jakieś pojęcie o motoryzacji, zdaje so-

bie oczywiście sprawę, że związek więk-

szości tych pojazdów z nowością jest 

jeszcze mniejszy, niż między stanami 

ich liczników a przebiegami faktycz-

nymi. Są jednak od tej reguły pewne 

wyjątki w postaci na przykład pojaz-

dów sporadycznie użytkowanych przez

służby mundurowe. I właśnie o jed-

nym z takich wyjątków będzie mo-

wa w tym artykule, mianowicie 

Stan igła
Maciej Kapuściński z Ostrowa Wielkopolskiego jest tzw. „busiarzem”. Przemierza 
Europę w samochodzie dostawczym, sypiając w „kurniku” i ciesząc się wolnością 
gwarantowaną przez dmc poniżej 3,5 tony. 

o Mercedesie Sprinterze 312D, który 

przez 17 lat przejechał tylko 100 tys. km.

Duński wojak

W 1997 roku w szeregi Duńskich Sił 

Zbrojnych wstąpił niebieski Mercedes 

Sprinter. Samochód miał 122-konny sil-

nik, ubogo wyposażoną, trzyosobową 

kabinę oraz skrzynię ładunkową z jasno-

niebieską plandeką. Poza oznaczeniami na 

drzwiach szoferki oraz wojskową tablicą 

rejestracyjną, w aucie próżno było szukać 

militarnych akcentów. Nie były one zresz-

tą potrzebne, gdyż auto kupiono z myślą 

o pracach transportowych wykonywanych 

na terenie jednej jednostki wojskowej. Jaka 

praca by to zresztą nie była, to na pewno 

Patrząc na tę fotografię można śmiało 
uznać, że wykonano ją w 1997 roku, 

kiedy Sprinter dopiero co wyjechał 
z fabryki. Tylko białe rejestracje trochę 

nie pasują do całości...

www.truck-van.pl

4/201444 TruckTruckVanVan&

MAGAZYNMAGAZYNDostawczak z odzyskuDostawczak z odzysku



nie było jej zbyt wiele, gdyż przez 14 lat 

użytkowania Mercedes przejechał tylko 

80 tys. km. Sporo aut dostawczych pokonu-

je taki przebieg w ciągu mniej niż roku, więc 

teoretycznie rzecz biorąc, niebieski Sprinter 

był w 2011 roku po prostu nowy. Duńscy 

mundurowi nie podzielali jednak tego zda-

nia i w tym samym roku samochód został 

wycofany z użytku. Auto postawiono pod 

płotem i po prostu o nim zapomniano.

Przez ponad rok niebieski Sprinter spo-

kojnie wrastał sobie w ziemię i czekał na 

rozkazy dowódców lub na nowego właści-

ciela. Trafi ło mu się to drugie. Pod koniec 

2012 roku do duńskiej jednostki zawitał 

Maciej Kapuściński, który szukał dla siebie 

używanego auta dostawczego. Choć 15-let-

ni wówczas Sprinter nie był tani, to wyda-

wał się bardzo ciekawą alternatywą nowo-

cześniejszych, lecz jednocześnie bardziej 

kapryśnych konstrukcji z kilkukrotnie wyż-

szymi przebiegami. Prostota konstrukcji 

i legendarna wytrzymałość modelu 312D 

ostatecznie przekonały pana Kapuściń-

skiego i tak niebieski dostawczak pojechał 

z nim do Ostrowa Wielkopolskiego.

Na pohybel rdzy!

W kupowaniu nowego samochodu 

najprzyjemniejszą częścią jest zazwyczaj 

pierwsza przejażdżka. Panu Maciejowi 

Mercedes zafundował jednak na wstę-

pie coś zupełnie innego – małą batalię 

z pracownikami wydziału komunikacji. 

Samochód pochodził bowiem z wojska 

i de facto nigdy nie funkcjonował w bazie 

samochodów zarejestrowanych w Danii. 

Auto nie miało normalnego dowodu re-

jestracyjnego czy książki pojazdu, a nie 

brakowało za to całego kompletu doku-

mentów wojskowych. Problem jednak 

polegał na tym, że ostrowscy urzędnicy 

nigdy wcześniej takich dokumentów nie 

widzieli. Przekonanie ich, że przedstawio-

ne im papiery są wystarczające do zare-

jestrowania auta, nie było więc ani łatwe, 

ani szybkie.

Jeszcze więcej cierpliwości wymagały 

prace, które musiały być przeprowadzo-

ne przy samochodzie zaraz po przyjeź-

dzie do Polski. Silnik oraz układ jezdny 

były co prawda w stanie idealnym, jak 

przystało na auto z 80-tysięcznym prze-

biegiem, lecz wszystko inne wymagało 

pracy. Rok spędzony pod płotem był 

przecież niczym zaproszenie dla rdzy, 

która chętnie zajęła się kabiną, felga-

mi czy hamulcami. Ponadto samochód 

musiał zostać dostosowany do swojego 

nowego zadania – pracy w krajowym 

i międzynarodowym transporcie rzeczy. 

Wojskowa zabudowa została więc zastą-

piona większą, używaną skrzynią wy-

produkowaną przez Plandex, natomiast 

na dachu zamontowano sporą kabinę 

dachową marki Spojkar. Bez zmian nie 

obyło się także we wnętrzu, gdzie po-

dwójną ławkę zastąpił pojedynczy fotel. 

Zamontowano  również ogrzewanie po-

stojowe, niezbędne do mieszkania w au-

cie o każdej porze roku. 

Dobry wybór

Wszystkie prace przy samochodzie po-

chłonęły nie tylko sporo pieniędzy, lecz 

także długie tygodnie. Pan Kapuściński 

nie żałuje jednak zakupu wojskowe-

go Sprintera i po roku eksploatacji oraz 

20 tys. wspólnie przejechanych kilome-

trów wprost nie może się go nachwa-

lić. Bardzo cenny jest dla niego przede 

wszystkim komfort psychicznych, który 

gwarantuje prosty samochód z mini-

malnym przebiegiem. 2,9-litrowy motor, 

podobnie jak cały Sprinter pierwszej ge-

neracji, słyną z wytrzymałości i czasami 

nawet milion przejechanych kilometrów 

nie stanowi dla nich wielkiego proble-

mu. Obecnie licznik opisywanego auta 

wskazuje około 100 tys., co jest dla jego 

Wnętrze kabiny pasuje do zadbanej karoserii. 
Panuje tam nienaganny porządek i jest po prostu 
czysto. Tablica rozdzielcza zaskakuje dzisiaj 
prostotą i niestety także brakiem schowków.

Maciej Kapuściński i jego Mercedes 
Sprinter 312D. Są między nimi tylko trzy 
lata różnicy, więc nic dziwnego, że obaj 
świetnie się na co dzień dogadują.

Tak Mercedes wyglądał zaraz po przyjechaniu 
do Polski. Wypłowiały lakier i zardzewiała zabu-
dowa raczej nie zdradzały niskiego przebiegu. 
Pod maską krył się jednak pełen wigoru silnik.

Wnętrze zabudowy mieści 8 europalet 
przy ładowności 1200 kg. Co prawda 
część „busiarzy” wykorzystuje auta 
10-paletowe, lecz Maciej Kapuściński 
nie jest fanem tego rozwiązania.

To zdjęcie wykonano zaraz po zakończeniu kuracji 
odmładzających. Auto cały czas czekało jednak na 
montaż zabudowy oraz oczywiście kabiny sypialnej 
– znaku rozpoznawczego „busów” jeżdżących na 
dalekich dystansach.

Rdza najwyraźniej ceni sobie auta 
z gwiazdą na masce, gdyż chętnie 
zadomawia się na Sprinterach. Kupiony 
od duńskiej armii egzemplarz nie był w tym 
przypadku wyjątkiem.
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natomiast bardzo proste siedzenie kie-

rowcy gwarantuje nadspodziewanie 

wygodną pozycję. Zastrzeżeń nie moż-

na mieć do „kurnika”, który jest wystar-

czająco przestronny i dobrze wykona-

ny, a także do zabudowy – mieszczącej 

8 palet o łącznej masie maksymalnie 

1200 kg. Nie znaczy to jednak, że 

Sprinter 312D jest samochodem ide-

alnym. Jego właściciel przyznaje, że 

122-konny silnik nie jest szczegól-

nie dynamiczny i optymalna pręd-

kość podróżna z wysoką zabudową to 

90 km/h – znacznie mniej niż w przypadku 

współczesnych konstrukcji. Sporą wadą 

jest także bardzo ubogie wyposażenie, 

w którym nie przewidziano klimatyzacji. 

Pan Maciej planuje tutaj jednak montaż 

oryginalnego, używanego egzemplarza, 

bo spędzanie 6 dni w tygodniu w nagrza-

nej kabinie to jeden z najgorszych planów 

na sezon wakacyjny, jakie można sobie 

wyobrazić.

Życie „busiarza”

Warto przyjrzeć się zajęciu pana 

Kapuścińskiego nieco bliżej. Trzeba 

bowiem zaznaczyć, że właściciel nie-

bieskiego Sprintera jest sam sobie sze-

fem, spedytorem oraz kierowcą, przez 

co miał okazję poznać swoją branżę od 

podszewki. 

20-letni mieszkaniec Ostrowa Wielko-

polskiego przez 5-6 dni w tygodniu prze-

mierza swoją 17-letnią „nówką” Polskę, 

a co jakiś czas także inne kraje Unii Eu-

ropejskiej. Z jednej strony jest to praca 

znacznie prostsza niż w przypadku ko-

legów zasiadających w większych pojaz-

dach – wymogi prawne są ograniczone do 

minimum, nie ma ograniczeń związanych 

z czasem pracy, a małe gabaryty pojazdu 

oraz dmc na poziomie 3,5 tony umożli-

wiają dotarcie w niemal każde miejsce. 

Nie bez znaczenia są także stosunkowo 

niskie koszty zakupu pojazdu oraz jego 

eksploatacji, co czyni tę branżę doskonałą 

szansą dla osób młodych. Z drugiej jed-

nak strony nie brakuje tutaj również wad. 

Pierwszą z nich jest niewielka przestrzeń 

życiowa, nieporównywalna z warunkami 

znanymi z ciężarówek. Niełatwą spra-

wą jest także przetrwanie na rynku. Jak 

mówi pan Maciej: „znalezienie ładunków, 

biorąc pod uwagę wysokość frachtów, jest 

bardzo trudne. Jedynym ratunkiem są 

ładunki częściowe, a zgranie ich to duża 

sztuka. Konkurencja jest ogromna. Naj-

większym problemem są moim zdaniem 

desperaci, nad którymi wisi groźba ode-

brania auta przez fi rmę leasingową. Jeż-

dżą za przysłowiową miskę ryżu i psują 

rynek”.

Mimo wszystko Maciej Kapuściń-

ski pozytywnie spogląda w przyszłość, 

a w jego głowie rodzą się już kolejne pla-

ny, od poszerzenia dotychczasowej dzia-

łalności o bardziej specjalistyczne usługi, 

po zrobienie prawa jazdy kategorii C+E 

i przesiadkę na większy pojazd. Który 

z tych planów wygra? Nie wiadomo. 

Jedno jest pewne – Sprinter 312D raczej 

nie sprawi w najbliższym czasie żadnych 

niemiłych niespodzianek. ▐

Filip Bednarkiewicz
Fot. Maciej Kapuściński

konstrukcji po prostu niczym. Jeśli jed-

nak Mercedes mimo wszystko uległby 

awarii, jej usunięcie byłoby tak samo ta-

nie, jak i łatwe. Warto tutaj zaznaczyć, że 

dzięki gruntownemu przygotowaniu auta 

do pracy, pan Maciej doskonale zna stan 

swojej maszyny i nie musi się w najbliż-

szym czasie martwić wymianą materia-

łów eksploatacyjnych.

Choć kabina niebieskiego Sprinte-

ra liczy sobie już 17 lat, jej użytkow-

nik nie ma powodów do narzekania. 

Po zastąpieniu kanapy pojedynczym 

fotelem w kabinie nie brakuje miejsca, 

Samochód trzeba było dostosować do pracy w krajowym i międzynarodowym 
transporcie rzeczy. Wojskowa zabudowa została więc zastąpiona większą, używaną skrzynią 
wyprodukowaną przez Plandex.

Dziadek z wnuczkiem razem na parkingu. To zdjęcie świetnie pokazuje rewolucję, 
która dokonała się w projektowaniu aut dostawczych w ostatnich latach.
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Duże zainteresowanie targami niko-

go nie zaskoczyło. Choć pierwsze 

pieniądze dla rolników z nowej pe-

spektywy fi nansowej na lata 2014-2020 

mają popłynąć dopiero w przyszłym roku, 

wielu z nich już teraz chce zapoznać się 

z ofertą producentów, aby jak najlepiej 

sprecyzować swoje potrzeby. Z drugiej 

strony polskie rolnictwo cały czas ulega 

modernizacji, więc jest otwarte na nowe 

rozwiązania i sprzęt, dzięki któremu ła-

twiej osiągnąć większą wydajność, a tym 

samym poprawić konkurencyjność. 

Szeroki wachlarz

Niemal w każdym gospodarstwie, bez 

względu na wielkość czy profil działalno-

ści, jest wykorzystywany ciągnik, dlatego 

ich oferta co roku stanowi znaczącą część 

ekspozycji. Tym razem uwagę zwiedzają-

cych przyciągał m.in. Case IH Farmall U 

Pro, który w mniejszych gospodarstwach 

może pełnić rolę ciągnika głównego, zaś 

w większych doskonale sprawdzi się przy 

zadaniach pomocniczych. Nowoczesny 

pojazd ma silnik o pojemności 3,4 dm3 

z układem wtrysku common rail i zależ-

nie od potrzeb jest oferowany w trzech 

wariantach mocy: 99, 107 i 114 KM. 

Po raz pierwszy w ciągniku Case IH tej 

klasy zastosowano 4-stopniową skrzy-

nię biegów 32+32 ECO. Pozwala ona na 

jazdę z maksymalną prędkością 40 km/h 

przy 1750 obr/min, co w wymierny spo-

sób przekłada się na obniżenie zużycia 

paliwa.

Równie ciekawą propozycją skierowa-

ną nie tylko do rolników, ale także branży 

komunalnej, były ciągniki New Holland 

serii Boomer. Mogą być one wykorzysty-

wane do pielęgnacji terenów zielonych, 

prac porządkowych czy odśnieżania ale-

jek i chodników dla pieszych. Występu-

ją w kilku wersjach o mocy 25÷50 KM, 

z dwoma skrzyniami biegów do wyboru: 

mechaniczną i hydrostatyczną. Ponadto 

każdy taki ciągnik jest dostępny z ukła-

dem napędowym 4×2 lub 4×4, pełną ka-

biną lub ramą ochronną, a także przednim 

podnośnikiem z wałkiem odbioru mocy, 

pozwalając na współpracę z szeroką gamą 

Zgodnie z przewidywaniami
W marcu odbyły się w Kielcach targi Agrotech i Las-Expo. Połączone imprezy 
zgromadziły ok. 600 wystawców i prawie 60 tys. zwiedzających.

W pełni naładowane akumulatory ładowarki 
Merlo Turbofarmer 40.7 Hybrid pozwalają 
na 2 godziny pracy tylko przy wykorzystaniu 
napędu elektrycznego. Uzupełnianie energii 
odbywa się w trakcie normalnej eksploatacji 
maszyny, ale zależnie od potrzeb maszynę 
można też podłączyć do zewnętrznej sieci 
elektrycznej.

Na targach Agrotech można było 
zobaczyć najnowszą generację koparko-
ładowarek Cat serii F. Ich nabywcy 
zyskują jeszcze wyższe osiągi przy 
ograniczonym zużyciu paliwa, lepsze 
parametry robocze, a także poprawioną 
widoczność i łatwiejszą codzienną 
obsługę serwisową.
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Całe pole za połowę. 
Ubezpiecz uprawy z 50% dotacją

801 102 102    pzu.pl

Zapewniamy spokój

UBEZPIECZENIA ROLNE

narzędzi roboczych, takich jak kosiarki, 

zamiatarki, lemiesze itp.

Choć wydaje się, że rynek ciągników jest 

już dawno zagospodarowany, co pewien 

czas pojawia się zupełnie nowa marka. 

Na minionych targach Agrotech można 

było zobaczyć ciągniki Solis produkowa-

ne przez indyjską fi rmę ITL (Internatio-

nal Tractors Limited). Jej fl agowy model, 

Solis 50, ma 3-cylindrowy silnik wolnos-

sący o mocy 47 KM, zasilany rzędową 

pompą wtryskową Bosch. Z jednostką jest 

kojarzona mechaniczna skrzynia biegów 

oferująca 8 przełożeń do jazdy w przód 

i 2 biegi wsteczne. Standardowe wyposa-

żenie obejmuje pełnowymiarową kabinę 

i napęd na tylną oś. Nawet w takiej wersji 

skręt jest realizowany poprzez siłowniki hy-

drauliczne, co znacząco podnosi komfort 

pracy. Ważną zaletą modelu Solis 50 jest 

także duża zwrotność – dla odmiany 4×4 

średnica zawracania wynosi tylko ok. 7 m.

Przeładunki

W gospodarstwach nastawionych na 

dużą wydajność sam ciągnik nie jest wy-

starczający. Potrzebne są maszyny specja-

listyczne, jak np. ładowarki teleskopowe, 

które mogą być wykorzystywane do wielu 

prac przez cały rok. Największą nowością 

wśród maszyn tego typu zaprezentowa-

nych w Kielcach była niewątpliwie łado-

warka Merlo Turbofarmer 40.7 Hybrid. 

Charakteryzuje ją bardzo duża wszech-

stronność, która polega na możliwości 

bezpiecznego stosowania sprzętu zarówno 

w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na 

zewnątrz budynków. To zasługa możliwo-

ści pracy w trybie całkowicie elektrycznym 

lub hybrydowym. W pierwszym przypad-

ku za napęd ładowarki odpowiada silnik 

elektryczny, zasilany nowoczesnymi aku-

mulatorami litowo-polimerowymi. Jeśli do 

wykonywanej pracy są potrzebne wyższe 

osiągi, wówczas jest uruchamiana jednost-

ka spalinowa i maszyna przechodzi w tryb 

napędu hybrydowego. Zastosowany diesel 

ma moc zaledwie 56 kW, choć w maszynie 

tej klasy (udźwig 4 t, wysokość podnosze-

nia 7,1 m) o standardowej konstrukcji nie-

zbędny byłby silnik osiągający ok. 100 kW.

Mniejsza jednostka napędowa niesie ze 

sobą wymierne korzyści – pozwala na 

ograniczenie zużycia paliwa i emisji CO2 

aż o 30%.

Maszyny produkowane przez fi rmę Ca-

terpillar są kojarzone głównie z branżą 

budowlaną, ale w ofercie amerykańskie-

go koncernu znajduje się rozbudowana 

gama sprzętu przeznaczonego do pracy 

w gospodarstwach rolnych. Szczególnie 

Ciągniki Boomer są dostępne 
w różnej konfiguracji, 
pozwalając na łatwe dopasowa-
nie maszyny pod konkretne 
zastosowania.

Komfortowa kabina ładowarek teleskopowych Cat ma 
szerokie drzwi i jeden stopień, co ułatwia częste wchodzenie 
i wychodzenie z wnętrza. Aby warunki pogodowe nie były 
przeszkodą w osiąganiu maksymalnej wydajności, w maszynie 
jest dostępny układ ogrzewania i klimatyzacji.
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o wysokości podnoszenia 8-10 m. Łado-

warka teleskopowa MLT 960 jest przezna-

czona do ciężkich zastosowań, umożliwia 

operowanie ładunkami na maksymal-

nej wysokości 9 m i zapewnia udźwig 

równy 9 t. Nowoczesna maszyna została 

wyposażona w silnik John Deere o mocy 

141 KM oraz wydajny układ hydrau-

liczny zasilany pompą wielotłoczkową. 

Siła uciągu na kołach o wartości 10 tys. 

daN umożliwia zastosowanie ładowarki 

w typowych pracach transportowych. 

Najnowszy model MLT 1040 jest rozwi-

nięciem maszyny MLT 840, ale z prze-

znaczeniem do aplikacji rolniczych, gdzie 

istotne znaczenie ma wysokość podno-

szenia. W tym przypadku wynosi ona aż 

10 m, co w połączeniu z udźwigiem 4 t 

w pełni pokrywa potrzeby gospodarstw 

o różnych profi lach działalności.

Transport

Na Agrotechu nigdy nie brakuje nowo-

ści związanych z transportem rolniczym. 

Jedną z najciekawszych propozycji przy-

gotowała w tym roku fi rma Zasław. Na jej 

stoisku można było zobaczyć 8-tonową 

przyczepę rolniczą wyposażoną w układ 

centralnego smarowania Groeneveld. 

W tym przypadku obsługiwał on 16 punk-

tów smarnych, ale w większych jednost-

kach, np. przyczepie 14-tonowej jest ich aż 

24. Najważniejsze znajdują się m.in. przy 

obrotnicy, zawieszeniu, dyszlu, kulach 

wywrotu, dźwigni do otwierania burt i ha-

mulcu ręcznym. Zaletą takiego układu jest 

nie tylko duża wygoda, ale również fakt, 

że podawanie smaru odbywa się w czasie 

jazdy, co oczywiście ułatwia właściwe roz-

prowadzenie medium. Układ centralnego 

smarowania jest uruchamiany automa-

tycznie przy załączeniu hamulca nożnego 

– kierowca może ustalić, co ile naciśnięć 

pedału aktywować smarowanie (w zakresie 

od 1 do 100). Niestety w rozpowszechnie-

niu tego rozwiązania może przeszkadzać 

cena, bo wymaga ono dopłaty 1800 euro.

Ciekawą propozycję przedstawiła rów-

nież fi rma Metal-Fach. Nowa, jednoosio-

wa przyczepa z kolebką T930 Taczka to 

bardzo dobre rozwiązanie dla gospodarstw 

dysponujących mniejszymi podwórkami 

z ciasną zabudową. Dzięki kompaktowym 

wymiarom pozwala na łatwe manewro-

wanie i łatwo ją garażować. Znakomicie 

nadaje się do przewozu różnych płodów 

rolnych, a skrzynia podnoszona niemal do 

kąta prostego, ułatwia pełne opróżnienie 

nadwozia. Masa własna takiego pojazdu 

wynosi zaledwie 1900 kg, a ładowność 6 t.

Agrotech to największa impreza orga-

nizowana przez kielecki ośrodek wysta-

wienniczy. Każdy, kto planuje ją odwiedzić 

nie będzie zawiedziony, dlatego już teraz 

warto zarezerwować sobie czas na kolejną, 

XXI edycję, która odbędzie się w dniach 
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Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz, R. Romaniuk

warte uwagi są ładowarki teleskopowe 

nowej serii C, która obejmuje 4 modele 

– jeden z nich, tj. TH407C można było 

zobaczyć na Agrotechu. Maszyny te są 

wyposażane w ekonomiczne silniki i wy-

dajny układ hydrauliczny, zasilany pompą 

wielotłoczkową o zmiennym wydatku. 

Zapewniają dużą wydajność, a tym sa-

mym pozwalają na skrócenie cykli robo-

czych. Odpowiednio dobrany rozstaw osi 

i nisko położony środek ciężkości gwa-

rantują z kolei bardzo dobre zachowanie 

ładowarki podczas pracy na nierównych 

polach i podwórkach, jak również przy 

przejeżdżaniu różnego rodzaju progów, 

rowów itp. Ważnym udogodnieniem są 

też 3 tryby skrętu oraz funkcja automa-

tycznego prostowania kół, dzięki czemu 

bliski podjazd pod ścianę lub ogrodzenie, 

a także manewrowanie na ograniczonych 

przestrzeniach nie stanowią najmniejsze-

go problemu.

Nowe modele Manitou MLT 960 i MLT 

1040 to z kolei odpowiedź francuskiego 

producenta na pokaźne zapotrzebowanie 

rynku rolnego, który oczekuje maszyn 

Nowe ładowarki teleskopowe Manitou 
spełniające normę emisji spalin 
Stage IIIB zużywają nawet o 20% 
(zależnie od modelu) mniej paliwa, niż ma-
szyny podporządkowane normie Stage IIIA.

Indyjska firma ITL rocznie produkuje ok. 60 tys. ciągników. 
Popularność na polskim rynku ma jej zapewnić prosta 
konstrukcja oferowanych traktorów i atrakcyjne ceny. 
Dla przykładu, model Solis 50 z napędem na tylną oś kosztu-
je 39 900 zł netto, zaś odmiana 4×4 – 52 900 zł netto.

Ważnym wyposażeniem ciągnika Case 
IH Farmall U Pro jest dźwignia zmiany 
biegów Multicontroller, która pozwala 
na obsługę wszystkich kluczowych fun-
kcji niezbędnych przy codziennej pracy.

Przyczepa jednoosiowa 
Metal-Fach T930 Taczka zapewnia 
pojemność ładunkową 7,5 m3. 
Ściany boczne pojazdu zostały 
wykonane z blachy o grubości 4 mm, 
podłoga jest o 1 mm grubsza. 

Przyczepa rolnicza nie jest tak skomplikowana 
jak np. kombajn zbożowy, i wielu rolników rzadko 
dba o jej prawidłową obsługę. Dlatego w pojazdach 
firmy Zasław można zamówić układ centralnego 
smarowania, który znacząco ogranicza niezbędne 
czynności serwisowe.
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