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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.

ICH nowa !!!
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Od 10 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Taki jubileusz wymaga podsumowań. 

Co udało się zmienić? W którym miejscu byłaby dzisiaj nasza gospodarka, gdyby nie Unia? 

Co nam dało stowarzyszenie? Wbrew pozorom całkiem sporo. Z opublikowanego przez rząd 

raportu „Polskie 10 lat w Unii” wynika, że wykorzystaliśmy bardzo dobrze swoją szansę.

„Po wejściu do UE nasz PKB zwiększył się o połowę (48,7%). Polska (obok Słowacji) osiągnęła najlepszy 

wynik nie tylko wśród państw naszego regionu, ale także w całej UE. Co więcej, Polska gospodarka 

pozytywnie przeszła najpoważniejszy test – globalny kryzys gospodarczy” – czytamy w raporcie.

W ciągu ostatniej dekady udział polskiego eksportu w ramach UE wzrósł dwukrotnie do 4% 

– najwięcej wśród krajów regionu. W 2013 r. wyeksportowaliśmy do UE prawie trzy razy więcej 

towarów niż przed integracją. Polska umocniła również pozycję największego eksportera wśród 

państw, które przystąpiły do UE w 2004 i 2007 r. Prawie 27% towarów wyeksportowanych z Europy 

Środkowo-Wschodniej pochodzi właśnie od nas.

Potrafi liśmy też dobrze wykorzystać fundusze unijne. W latach 2004–2013 łączne nakłady 

na inwestycje wzrosły o 75%. Od 2009 r. Polska jest największym benefi cjentem netto unijnego 

budżetu. W ciągu 10 lat otrzymaliśmy netto w sumie 250,5 mld zł. Dzięki funduszom unijnym 

w latach 2004–2013 wybudowano 673 km autostrad 

i wybudowano lub zmodernizowano 808 km dróg 

ekspresowych.

Wyraźnie umocniła się też pozycja Polski 

w międzynarodowym transporcie drogowym. 

Po wejściu Polski do UE niemal trzykrotnie (do ponad 

25 tys. w 2012 r.) wzrosła liczba międzynarodowych 

przewoźników drogowych. Wśród unijnych 

przewoźników międzynarodowych mamy najwyższy 

poziom przewozów – około 133 mld tkm. Dzięki temu 

wyprzedziliśmy pod tym względem Hiszpanię (około 

66 mld tkm) i Niemcy (około 53 mld tkm).

We wszystkich rodzajach przewozów, obejmujących 

przewozy krajowe i międzynarodowe 

(w tym przewozy kabotażowe i transgraniczne) – około 222 mld tkm – Polskę wyprzedzają jedynie 

Niemcy (około 307 mld tkm).

W 2012 r. polscy przewoźnicy mieli około 18% udział w rynku transportów zaczynających się bądź 

kończących w Polsce oraz w tranzycie międzynarodowym. Byliśmy również liderem w przewozach 

na dalekich trasach (1–2 tys. km i ponad 2 tys. km).

W Europie Środkowo-Wschodniej niemal co druga tona przewożonego towaru była dostarczana 

przez polskich przewoźników. Czechy znajdujące się na drugiej pozycji odnotowały ponad 

czterokrotnie niższą wartość. Od 2004 r. sektor przewozów w Polsce dynamicznie wzrasta (ponad 

trzykrotnie). W tym czasie w pozostałych krajach regionu wyglądało to dużo słabiej.

Łatwo zapomina się to co złe i przyzwyczaja do tego co dobre. Statystyka jest nieubłagana. 

Zrobiliśmy duży krok na przód i narzekać nie powinniśmy. Lider wśród europejskich przewoźników 

międzynarodowych to spore osiągnięcie.▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Odkryj  z nami 20 powodów, dla których warto skorzystać z naszej Kompleksowej Oferty na 20-lecie Volvo Trucks  
w Polsce. Szczegóły znajdziesz u Twojego dealera Volvo Trucks i na volvotrucks.pl

20 lat volvo trucks  
w polsce

1994 – 2014

w Polsce

Volvo Trucks 

20lat



FiniszFinisz
Wielki Rajd dobiega końca. Za nami już dwa Oesy. Ostatni odbędzie się pod koniec maja. 
W tym roku organizowana przez Inter Cars impreza dla najlepszych klientów mocno driftuje.

Karolina Pilarczyk i Bartek Ostałowski. 

Podczas drugiego Oesu stawili się także 

mistrzowie Polski w klasyfi kacji drużyno-

wej i indywidualnej – STW Drift  Team. 

Oczywiście nie mogło nigdzie zabraknąć 

Krzysztofa Hołowczyca. Przejazd z „Hoł-

kiem” odbywał się prawie 2-kilometro-

wym, specjalnie przygotowanym odcin-

kiem. „Co-drive zawsze są pasjonujące. 

Mieliśmy wyjątkowe warunki, bardzo 

błotne. Trochę przypominało to Rajd Pol-

ski. Trasa była dobrze przygotowana, było 

sporo emocji, dla mnie na pewno. Pasaże-

rowie reagowali bardzo różnie, niesamo-

wite były dla nich osiągi samochodu, byli 

miło zaskoczeni, ile wykręca. Ja zawsze 

jestem zachwycony, jak przesiadam się 

z normalnego samochodu do rajdówki” 

– podsumował Krzysztof Hołowczyc spo-

tkanie podczas II Oesu.

Uczestnicy imprezy, wyłonieni w trzech 

kategoriach: warsztat rynku osobowego, 

sklep z warsztatem rynku osobowego, rynek 

ciężarowy, w tym: sklep z warsztatem, warsz-

tat, fi rma transportowa, mogli również do-

szkolić się, potrenować, a także wziąć udział 

w wyścigu samochodami BMW 330 CI e46. 

Z końcem kwietnia zakończył się III Od-

cinek Specjalny, a tym samym ostatnia 

szansa, żeby wygrać uczestnictwo w takim 

spotkaniu. Ostanie z tego cyklu będzie 

trwać od 30 maja do 1 czerwca. ▐

KD
Fot. K. Dziewicka

ewolucje, które nie ustępowały w niczym 

drift ującym osobówkom. 

„Jazda pędzącą ciężarówką była zupeł-

nie czymś innym niż autem osobowym 

osadzonym blisko ziemi. Tu przez cały 

czas miało się wrażenie, że ciężarówka wy-

wróci się, ale ona tylko ślizgiem wchodziła 

w zakręt” – powiedział Marek Jurkitewicz 

z fi rmy Tircars z Białej Podlaskiej. 

Do Volvo ma dołączyć jeszcze jeden Drift 

Truck. „Chcemy pokazać, jak się jeździ 

w parach. Nie zmieniliśmy marki – posta-

wiliśmy na Volvo. Nowa ciężarówka będzie 

jednak szybsza i mocniejsza od obecnej. 

Ta wersja ma 12-litrowy silnik, następna 

będzie miała 16-litrowy. Jego moc będzie 

większa o ok. 1000 KM” – dodaje właściciel. 

W obydwu imprezach wzięło udział 

łącznie 40 laureatów promocji, po 20 

zwycięzców każdego z Oesów. Uczestnicy 

mieli do dyspozycji najszybsze samochody 

w Polsce VTG – Grzegorza Staszewskiego. 

Czekali na nich czołowi polscy drift erzy: 

Drift z Karoliną Pilarczyk podczas deszczu to podwójna 
dawka emocji. W jej aucie nie ma wycieraczek.

Laureaci odcinków specjalnych Wiel-

kiego Rajdu 2014 mają w tym roku 

nie lada gratkę. Drift ujące Volvo 

FM12 Adama Fijała pozostawia niezapo-

mniane wrażenia. „Postanowiliśmy robić 

to, czego inni nie robią i dlatego drift uje-

my ciężarówką. Pojazd przeszedł szereg 

modyfi kacji układów hamulcowego i kie-

rowniczego, poprawiliśmy też kąty skrętu 

– zdradza Adam Fijał, twórca STW Drift  

Team i kierowca zawodowy. 

Pierwszy w Polsce Drift Truck pokazy-

wał, co potrafi  na jednym z najnowocze-

śniejszych i najatrakcyjniejszych torów 

w Polsce, Autodromie Jastrząb koło Szy-

dłowca. Za jego sterami zasiadł Marek 

„Maro” Wartałowicz z STW Drif Team, 

znany w kraju i zagranicą zawodnik dri-

ft u. Laurci dwóch pierwszych odcinków 

Wielkiego Rajdu, mogli przekonać się na 

własnej skórze, czym jest drift  z perspek-

tywy trakera. Volvo FM12 wykonywało 

niezwykle widowiskowe i emocjonujące 
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JESTE  GOTOWY NA KOLEJN  EDYCJ  
OPTIFUEL CHALLENGE 2014?
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Dowiedz si  wi cej renault-trucks.pl

SI GNIJ PO Z OTO DZI KI NISKIEMU ZU YCIU PALIWA
WYPRÓBUJ NOWY RENAULT T460

Optifuel Challenge to konkurs, który podkre la nasz  dba o  o to, 

aby produkty Renault Trucks przynosi y zysk naszym Klientom. 

Zg o  swojego najlepszego kierowc  do udzia u w tegorocznej rywalizacji. 

Wypróbuj pojazd Golden Optifuel Edition, przekonaj si  jakie korzy ci 

mo e Ci przynie  technologia Optifuel i wygraj atrakcyjne nagrody. 
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Söllner Logistic Polska specjalizuje się 

w obsłudze logistycznej zakładów 

przemysłowych i transporcie. Zajmuje 

się m.in. dostawami just-in-time zderzaków 

z zakładu producenta do fabryki Volkswa-

gen Poznań i ich sekwencyjnymi dostawami 

na linię montażową. Kilkadziesiąt procent 

obrotu fi rmy generują usługi transportowe 

dla branży automotive. „W ostatnim czasie 

staramy się dywersyfi kować nasze zlecenia, 

pozyskując klientów z innych branż, np. 

meblarskiej. Jeździmy głównie do Niemiec 

i Francji, a także wewnątrz Unii Europej-

skiej – mówi Maciej Balanicki, prokurent 

spółki Söllner Logistic Polska. – Dział trans-

portu międzynarodowego stworzyliśmy 

w 2006 r. i stale go rozwijamy. Najpierw 

mieliśmy pięć pojazdów. W ciągu następ-

nych lat dokupiliśmy kolejne. Wszystkie 

zestawy to niskopodwoziowe ciągniki sio-

dłowe z naczepami typu Mega.” 

We fl ocie wielkopolskiej fi rmy pracują 

wyłącznie pojazdy ciężarowe marki Renault 

Trucks. Do niedawna było to 15 Premium 

Route spełniających w większości normę 

Euro 5. Teraz dołączyło do nich 20 bogato 

wyposażonych ciągników T460 X-LOW 

Euro 6. Pojazdy są napędzane 11-litro-

wymi silnikami DTI 11 o mocy 460 KM, 

współpracującymi ze zautomatyzowanymi 

skrzyniami biegów Optidriver z pakietem 

Fuel Eco. Zainstalowana w nich telematy-

ka zawierająca TGW (Telematic GateWay), 

umożliwia subskrypcję usług systemu za-

rządzania fl otą Optifl eet. Pakiet Protect 

poprawiający bezpieczeństwo to: system 

ostrzegania przed zjechaniem z pasa ruchu 

(LDWS), adaptacyjny tempomat (ACC) 

i refl ektory ksenonowe z doświetleniem 

zakrętów. Oszczędzaniu okładzin hamulco-

wych sprzyjać będzie zwalniacz OptiBrake 

o mocy 303 kW przy 2300 obr./min.

Pneumatyczne zawieszenie kabiny, 

niezależne ogrzewanie i klimatyzacja, 

lodówka o pojemności 30 l, dobry sprzęt 

audio sterowany pilotem oraz obszyta 

skórą, wielofunkcyjna kierownica spra-

wiają, że kierowca czuje się komfortowo 

podczas pracy. 

„Nasi kierowcy jeżdżą w obsadzie jed-

noosobowej. Spędzają w kabinach po 2-3 

tygodnie, więc muszą mieć dobre warun-

ki pracy. Nie oszczędzaliśmy na wypo-

sażeniu, bo to się zwyczajnie nie opłaca. 

Wypoczęty kierowca, pracujący w dobrze 

wyposażonym samochodzie, czuje się do-

wartościowany, identyfi kuje się z fi rmą 

i lepiej wykonuje swoje obowiązki. Brak 

rotacji w naszej załodze świadczy o tym, że 

jest to słuszna droga” – komentuje Maciej 

Balanicki. ▐

Fot. Renault Trucks

Maciej Balanicki, 
prokurent spółki 
Söllner Logistic Polska

Pozytywne doświad-
czenia z eksploatacji 
Renault Premium Ro-
ute, dobra współpraca 
z serwisem i jego bli-

ska lokalizacja miały bardzo duże zna-
czenie przy podejmowaniu decyzji o za-
kupie kolejnych pojazdów Renault Trucks. 
W ostatnich latach oprócz usług logistycz-
nych realizowanych w kraju, rozwinęliśmy 
dość mocno transport międzynarodowy 
i potrzebowaliśmy nowych pojazdów. 
Oczywiście poza Renault Trucks braliśmy 
też pod uwagę inne marki, jednak na de-
cyzji zaważyła jakość pojazdów i oferty 
przedstawionej nam przez francuskiego 
producenta. Chociaż już w ubiegłym roku 
zastanawialiśmy się nad rozbudową flo-
ty – mogliśmy korzystnie kupić Premium 
Route spełniające EEV – zdecydowali-
śmy się postawić na najnowocześniejsze 
na rynku pojazdy nowej gamy Renault 
Trucks. Model T z silnikami spełniającymi 
normę Euro 6. Zadecydowała nowocze-
sność konstrukcji, która może się przyczy-
nić do obniżenia kosztów funkcjonowania 
firmy, a także dodatnio wpłynąć na nasz 
wizerunek. Nie kupowaliśmy jednak kota 
w worku – nasza siostrzana niemiecka 
firma Söllner jest od lat dobrym klientem 
Renault Trucks i uczestniczyła w przed-
produkcyjnych testach drogowych tych 
samochodów. Wiedzieliśmy więc, że są 
bardzo ekonomiczne i znakomite tech-
nicznie. Poza tym dostaliśmy świetną 
ofertę finansowania pojazdów z pełnym 
kontraktem serwisowym od Volvo Finan-
cial Services. Będziemy je użytkować 
przez 36 miesięcy. W takim układzie naj-
ważniejsza jest dla nas przewidywalność 
kosztów eksploatacji ciężarówek – już 
dzisiaj wiemy, jakie będą przez najbliż-
sze trzy lata. To bardzo ważny argument 
w planowaniu i rozwoju biznesu.

Efekt 
doświadczeń
20 pojazdów Renault 
Trucks T DTI 460 jeździ już 
w barwach Söllner Logistic 
Polska. Wybór właśnie tej 
marki nie był przypadkowy. 

Uroczyste przekazanie kluczyków. 
Od lewej Laurent Farman, prezes Bernard 
Trucks, Maciej Balanicki, prokurent Söllner 
Logistic Polska i Edwin Preu, członek zarządu 
Söllner Logistic Polska.

Kierowcy z firmy Söllner w dniu przekazania 
pojazdów przeszli szkolenie techniczne. 
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ODWIEDŹ NAS NA TARGACH  
AUTOSTRADA POLSKA

14-16 V 2014

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

    Hi-Reliability: najwyższa niezawodność i wytrzymałość solidnej ramy z elastycznej stali o wysokiej wytrzymałości

    Hi-Performance: najlepsze osiągi dzięki 8 - i 13-litrowym silnikom Cursor Euro VI

    Hi-Versatility: największa wszechstronność konfiguracji pojazdów umożliwiająca dopasowanie konstrukcji do dowolnego 

zastosowania

    Hi-Design: najnowsze elementy stylizacyjne kabiny

    Hi-Comfort & Ergonomia: najwyższy komfort i ergonomia zarówno kabiny jak i tablicy rozdzielczej

M A K S Y M A L N A  N I E Z A W O D N O Ś Ć  J E S T  M O Ż L I W A
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W 
dniach 21–24 maja odbędzie się 

pierwsza edycja Międzynarodo-

wych Targów Maszyn Budowla-

nych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycz-

nego Intermasz oraz Międzynarodowych 

Targów Technologii i Materiałów dla Bu-

downictwa Infrastrukturalnego Infratec.

„Już dzisiaj wiemy, że tak szerokiej re-

prezentacji branży maszyn, urządzeń, 

sprzętu budowlanego i specjalistycznego 

nie było na polskich targach od lat. Ekspo-

zycje kilkudziesięciu niekwestionowanych 

liderów rynku z całą pewnością spełnią 

oczekiwania nawet bardzo wymagających 

gości. Uzupełnieniem przestrzeni, na któ-

rych znajdzie się ciężki sprzęt, będzie eks-

pozycja urządzeń i sprzętu wspomagają-

cego – mówi Dariusz Muślewski, dyrektor 

projektu. – Dodatkowo, połączenie dwóch 

wydarzeń, ściśle ze sobą korelujących, po-

zwoli również na zapoznanie się z kom-

pleksową ofertą branży w jednym miejscu 

i czasie, co zdecydowanie ułatwi podejmo-

wanie decyzji inwestycyjnych…” 

Biznesowo 
i rodzinnie

Organizatorzy wydarzenia zapowiada-

ją szereg merytorycznych spotkań, debat 

i konferencji, dotyczących najważniejszych 

zagadnień i problematyki całej branży. No-

watorskim rozwiązaniem w skali polskiej 

sceny targowej ma być Dzień Operatora. 

Oprócz biznesowego charakteru oraz wie-

lu wydarzeń specjalnych przygotowanych 

z myślą o operatorach maszyn, Dzień Ope-

ratora ma upłynąć w rodzinnej atmosferze 

– organizator targów zapewni dodatkowe 

atrakcje dla rodzin. 

„Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest 

czas spędzany z rodziną i jak ciężko po-

godzić sprawy zawodowe z czasem pry-

watnym – przekonuje Dariusz Muślewski. 

– Stąd też pomysł, aby operatorzy maszyn 

przyjechali na targi z rodziną i mogli połą-

czyć przyjemne z pożytecznym”. 

Takiego wydarzenia jeszcze w Poznaniu 

nie było. Jeden z zewnętrznych terenów 

ekspozycyjnych MTP zamieni się w praw-

dziwy plac budowy. Podczas Intermaszu 

pokazane zostaną możliwości najnow-

szych, dostępnych na rynku maszyn bu-

dowlanych. 

Podczas targów będzie można zapoznać 

się nie tylko z ofertą maszyn budowlanych, 

ale także z szeroką propozycją dystrybuto-

rów maszyn do letniego i zimowego utrzy-

mania dróg, pielęgnacji terenów zieleni 

oraz całej gamy specjalistycznych prac ko-

munalnych. Maszyny i urządzenia z tego 

segmentu to dopełnienie oferty targów, 

która kierowana jest nie tylko do fi rm bu-

dowlanych i transportowych, ale również 

do kilkunastu tysięcy zakładów usług ko-

munalnych, spółdzielni mieszkaniowych 

i administracji osiedli w całej Polsce.

Złoto 
dla najlepszych!

Znamy już również laureatów nagrodzo-

nych Złotym Medalem MTP targów In-

termasz 2014. Jury pod przewodnictwem 

prof. dr hab. inż. Włodzimierza Kęska, 

kierownika Zakładu Maszyn Roboczych, 

Instytutu Maszyn Roboczych i Transportu 

Politechniki Poznańskiej przyznało to wy-

  Plac budowy 
w Poznaniu

Lista produktów 
nagrodzonych Złotym Medalem 
MTP targów Intermasz 2014

Koparko-ładowarka Terex TLB 990
Terex, Anglia
Zgłaszający: EWPA-Maszyny Budowlane 
Sp. z o.o., Komorniki

Ładowarka kołowa Dressta 530R
Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o.,
Stalowa Wola
Dressta, Stalowa Wola

Ładowarka kołowa Doosan DL420-3
Doosan Infracore Construction Equip-
ment, Waterloo-Belgium
Zgłaszający: Grausch i Grausch Maszyny 
Budowlane Sp. z o.o.
Złotkowo k. Poznania

Grupa produktów – obudowy do wyko-
pów typu Boks 
Kopras Sp. z o.o., Wronki

Spycharka gąsienicowa Liebherr PR 
736 Litronic
Liebherr – Werk Telfs GmbH, Niemcy
Zgłaszający: Liebherr – Polska Sp. z o.o., 
Ruda Śląska

Mini koparka Wacker Neuson 803 D
Dual Power 
Wacker Neuson, Ożarów Mazowiecki

Grupa ładowarek kołowych Volvo serii H
modele: L150H, L180H, L220H
Volvo Construction Equipment
Zgłaszający: Volvo Maszyny Budowlane 
Polska Sp. z o.o., Młochów

różnienie aż 7 produktom. Złoci Medaliści 

będą prezentowani w Poznaniu na targach 

oraz na specjalnym stoisku – w Strefi e Mi-

strza w pawilonie 3. Będzie można tam 

oddać głos, na jednego z laureatów w ra-

mach dodatkowego konkursu Złoty Medal 

– Wybór Konsumenta. ▐

Fot. Volvo

W harmonogramie imprez branży budowlanej pojawiło się 
nowe wydarzenie targowe. Jak podkreślają organizatorzy, 
wystawcy mogą spodziewać się na MTP w Poznaniu ponad 
20 tysięcy profesjonalistów.
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Jednak, żeby nowe technologie miały 

realny wpływ na komfort pracy, kie-

rowcy muszą umieć się nimi posłu-

giwać i uwierzyć w możliwości, które one 

dają. Dlatego ważne są szkolenia, które po-

zwalają zdobyć tę wiedzę i w sposób efek-

tywny wykorzystać potencjał drzemiący 

w nowoczesnym pojeździe.

Świetną okazją do sprawdzenia nowych 

pojazdów są konkursy organizowane dla 

kierowców. Podczas rywalizacji można na 

własnej skórze przetestować to, nad czym 

inżynierowie pracowali przez ostatnie 

lata i przekonać się, jak ważne są wiedza 

i umiejętności dla bezpieczeństwa, ekono-

miki i komfortu jazdy.

Jednym z takich konkursów jest Young 

European Truck Driver organizowany od 

10 lat przez Scanię. W tym roku ma to już 

być szósta edycja. Europejskie zawody są 

częścią światowego Konkursu Kierowców 

Scania. Bierze w nim udział 85 tys. kierow-

ców z 40 krajów. Na naszym kontynencie 

konkurs rozgrywany jest w 25 państwach, 

w tym w Polsce.

W konkursie mogą brać udział tylko 

młodzi kierowcy, do 35. roku życia, bez 

w względu na to, jakim pojazdem jeż-

dżą na co dzień. Łącznie z ostatnią, piątą 

edycją w Polsce do konkursu zgłosiło się 

10 tys. chętnych. W tym roku zapisało się 

ponad 2000 osób.

Przewodnie hasło tegorocznej edycji 

wzywa do rywalizacji „najlepszych i naj-

bardziej wszechstronnych kierowców na 

świecie poprzez podkreślenie ich codzien-

nych wyzwań na drodze”. Co się za tym 

kryje? Praktyka. Dzisiaj nie wystarczy już 

być dobrym kierowcą, trzeba umieć od-

naleźć się w różnych sytuacjach na dro-

dze, udzielić pierwszej pomocy, zacho-

wać zimną krew w sytuacjach trudnych, 

odpowiednio zabezpieczyć ładunek, znać 

przepisy. Ekonomika to podstawa, ale nie 

wszystko, czemu musi codziennie stawiać 

czoła kierowca.

Dlatego tegoroczni śmiałkowie będą 

mieli sporo zadań konkursowych do wy-

konania. Na początku czeka ich test teo-

retyczny. Potem będą musieli się wykazać 

w konkurencjach z zakresu: sprawdzenia 

pojazdu przed jazdą, mocowania ładunku, 

wiedzy na temat zdrowia i bezpieczeństwa, 

jazdy ekonomicznej i defensywnej, ma-

newrowania i zręczności. „Chcemy pod-

kreślić, jak istotną rolę pełni kierowca, że 

jest on najważniejszym ogniwem na dro-

dze i to on w dużej mierze odpowiada za 

bezpieczeństwo” – mówi Stefan Przenio-

sło, koordynator konkursu.

Kierowcy, którzy zgłosili swój udział 

w konkursie, zanim znajdą się w fi nale, 

muszą przejść przez eliminacje regional-

ne. W tym roku będą się one odbywały 

w 10 miastach i rozpoczną się już 17 maja. 

Do jazd konkursowych posłużą najnow-

sze Scanie Streamline Euro 6 z silnikami 

o mocy 410 i 450 KM. Nowością tego-

rocznej edycji będą punkty krwiodaw-

stwa zorganizowane przy wybranych eli-

minacjach regionalnych.

Polski fi nał odbędzie się podczas Pomor-

skiej Miss Scania w dniach 29-30 sierpnia, 

natomiast fi nał europejski będzie miał 

miejsce w Södertälje w kwietniu 2015 r. 

Jak zwykle na najlepszego europejskie-

go kierowcę czeka nowa Scania. Tym ra-

zem jest to Streamline o wartości 100 tys. 

euro. Zwycięzca będzie mógł w ramach 

tej kwoty wyspecyfi kować swoje wyma-

rzone auto. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Jednym z najtrudniejszych zadań podczas 
manewrów na placu jest wjazd do „garażu”. 
Warto to wcześniej przećwiczyć.

Jesteś wszechstronny? Sprawdźmy!
Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat warunki pracy kierowcy znacznie się poprawiły. 
Elektroniczne systemy rozpanoszyły się w ciężarówkach, czyniąc ten zawód łatwiejszym.

Wjechać, żeby nie najechać. W tym wy-
padku trzeba tak ustawić koło, żeby sędzia 
mógł swobodnie obracać planszą. 

Najbardziej widowiskowa konkurencja. Trzeba 
wykazać się w niej cierpliwością i precyzją. Przewra-
cający się słupek nie może obalić pozostałych.
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P rzystosowanie ciężaró-

wek do najostrzejszych 

jak do tej pory uregu-

lowań wymaga zwiększenia 

masy i skomplikowania kon-

strukcji pojazdu i wiąże się 

również ze zwiększeniem zu-

życia paliwa. Tymczasem są to 

trzy bodaj najczulsze punkty 

użytkowników samochodów 

budowlanych. 

Nikt nie lubi zbyt dużo pła-

cić za paliwo, jednak w tej 

branży trzeba się godzić ze 

zwiększonym zapotrzebowa-

niem silników pracujących 

pod zmiennym, a wielokroć 

dużym obciążeniem. Pigułka 

gorzka, ale do przełknięcia. 

Gorzej z masą własną, szcze-

gólnie w odniesieniu do pod-

wozi. Każdy kilogram jest na 

wagę złota, ponieważ zwięk-

szanie ładowności przy zacho-

waniu dopuszczalnych naci-

sków na osie jest prostą drogą 

do wypracowania większego 

zysku. 

Jakby tego było mało, rozbu-

dowane katalizatory nie dość, 

że ważą, to zabierają miejsce 

na ramie. Pojawia się nowy 

i kosztowny element podat-

ny na uszkodzenie. Trudniej 

zabudować pojazd i tak „po-

układać” osie, żeby zmini-

malizować ryzyko nierów-

nomiernego i nadmiernego 

obciążenia. I nie od dziś wia-

domo, że nowinki techniczne 

Kłopotliwy poziom szósty
Ekscytując się znikomą emisją spalin przewidzianą przez normę Euro 6, politycy 
zupełnie rozmijają się z konstruktorami i użytkownikami pojazdów specjalistycznych, 
w tym budowlanych. 

w starciu z naturą zachowują 

się chimerycznie, a to dener-

wuje i kosztuje. 

Wartość dodana, 
czyli kamuflaż

Dlatego praktyczne wy-

korzystywanie najnowszych 

pojazdów Euro 6 w pracy na 

budowie opóźnia się. Produ-

cenci również nie naciskają, 

zbyt dobrze znając realia ryn-

ku. Z pewnością są również 

świadomi ograniczeń nowej 

technologii. Nim kontrakty nie 

przymuszą, mało który klient 

podrepcze po wywrotkę czy 

betoniarkę Euro 6. 

Robiąc dobrą minę do złej 

gry, wytwórcy ciężarówek 

podkreślają to, co dobrego 

przyszło wraz z nową nor-

mą. Część z nich z pewnym 

wyprzedzeniem przedstawi-

ła nowe modele o atrakcyj-

nej stylizacji, co stanowi 

niezłą „zasłonę dymną” dla

takich „drobiazgów” jak do-

łożone do podwozi akceso-

ria i związana z tym pod-

wyżka cen. Kabina o ciekaw-

szym wystroju i bardziej kom-

fortowe wnętrze osładzają 

nabywcy przymus sięgnięcia 

głębiej do kieszeni. 

Część nowinek ma zresztą 

pozytywny wydźwięk. Bardziej 

ekologiczne silniki są zara-

Po spektakularnej wymianie gamy Renault zastąpiło Keraxa modelem K, który w praktyce powinien sprawdzić się równie dobrze. 
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zem mocniejsze i wyróżniają 

się wysokim momentem ob-

rotowym, dostępnym w sze-

rokim zakresie obrotów. Ba! 

W segmencie budowlanym też 

rozpowszechniają się zauto-

matyzowane skrzynie biegów, 

których oprogramowanie jest 

dopasowane do trudnych wa-

runków drogowych. Lepiej lub 

gorzej, ale postęp jest. Wresz-

cie gama odmian nierzadko 

się powiększyła, co pozwala 

lepiej dobrać samochód do 

pracy. Doszło do tego po trosze 

z musu, aby producent lepiej 

poradził sobie z prawidłowym 

umiejscowieniem katalizatora 

i zbiornika AdBlue bez ogra-

niczania użyteczności podwozi 

oraz zapewnieniem sensow-

nych lokalizacji dla przystawek 

odbioru mocy. 

Przewidywalne 
warunki

Unia Europejska staje się 

z wolna enklawą, gdzie na-

wet ilość błota ulega regulacji. 

Różnorodne przepisy dotyczą-

ce bezpieczeństwa i ekologii 

kształtują plac budowy tak, 

aby był środowiskiem jak naj-

bardziej przewidywalnym. Wi-

docznym rezultatem są drogi 

dojazdowe z odcinkami do 

„otrząśnięcia” ogumienia czy 

punkty mycia pojazdów wy-

jeżdżających na zewnątrz. To 

z kolei sprzyja samochodom, 

które mogą czerpać maksy-

malny efekt z ułatwień w śro-

dowisku, z którego wyelimino-

wano znaczną cześć przeszkód 

terenowych. 

Nikogo nie dziwi roz-

różnienie ciężarówek na 

zajmujące się dystrybucją 

materiałów oraz ich trans-

portem wewnątrz budowy 

lub miejsca pozyskiwania. 

Warto tu uściślić, że mówiąc 

o „samochodach budow-

lanych”, sprzedawcy i użyt-

kownicy mają na myśli rów-

nież pojazdy używane np. 

w kopalniach odkrywkowych 

czy innych miejscach, gdzie 

transport odbywa się w cięż-

Budowlana gama Scanii obejmuje bardzo zróżnicowane modele, 
a dzięki modułowej konstrukcji pojazdów równie łatwe jest zamawianie 
typowych, jak wyspecjalizowanych samochodów.

MAN ma model TGX, ale poszukując pojazdu na budowę, warto 
rozejrzeć się również w innych seriach. 

kich warunkach. Przy czym 

określenie „terenowy” rezer-

wuje się zwykle dla pojazdów 

z napędzanymi wszystki-

mi osiami, wyposażonych 

w komplet blokad w układzie 

przeniesienia napędu oraz od-

powiednie ogumienie. 

Nie tylko użytkownicy, ale 

również producenci przeszli 

długą drogę, aby jak najlepiej 

godzić konstrukcję pojazdów 

i wyzwania stawiane przez 

różne typy przewozów. W ten 

sposób doszło do zróżnico-

wania oferty oraz rozwoju ze-

społów o ściśle zdefi niowanym 

przeznaczeniu. 

Lekkoatletycznie

Innowacje w konstrukcji 

podwozia służą optymalnemu 

zrównoważeniu wytrzymało-

ści i niskiej masy własnej pod 

kątem oczekiwań nabywcy. 

Proponowane są ramy o wy-

trzymałości zróżnicowanej za 

pomocą wymiaru zastosowa-

nych profi li bądź dodatkowych 

wzmocnień. Ich położenie 

można dostosować do trud-

ności dróg. Są zatem na nor-

malnym lub podwyższonym 

poziomie. Charakterystyka za-

wieszenia, najczęściej mecha-

www.truck-van.pl
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mie, co pozwala zamontować 

długą skrzynię ładunkową lub 

dużą betonomieszarkę. 

Wyręka

Ciekawym świadectwem „cy-

wilizowania” ciężarówek bu-

dowlanych są skrzynie biegów. 

Do tej pory wybór ograni-

czał się do typowych skrzy-

nek ręcznych i „automatów” 

z przekładnią hydrokinetycz-

ną – znacznie droższych, ale 

wbrew utartym opiniom uży-

tecznych w terenie i „idiotood-

pornych”. Obecnie producenci 

wprowadzają do oferty rów-

nież przekładnie zautomaty-

zowane, których oprogramo-

wanie przystosowane jest do 

jazdy po bezdrożach. 

Do dalece zaawansowanych 

należą konstrukcje Mercedesa 

– PowerShift  3, Scanii – Opti-

cruise oraz Volvo i Renault, 

które korzystają z tych samych 

skrzynek, u Szwedów noszących 

nazwę I-Shift , a u Francuzów 

Optidriver. Oprogramowanie 

wymienionych przekładni ma 

funkcje, które ułatwiają wyko-

rzystywanie maksymalnego mo-

mentu obrotowego i ograniczają 

liczbę zmian biegów, a jeśli już to 

zapewniają krótszy czas zmiany 

przełożenia. DAF, MAN i Iveco 

korzystają ze zautomatyzowa-

nych skrzyń produkcji ZF. 

Pojazdy budowlane najczę-

ściej stanowią część gamy cię-

żarówek ciężkich o dmc powy-

żej 16 t. Volvo zgromadziło je 

w ramach modelu FMX, Re-

nicznego uwzględnia odsetek 

odległości pokonywanych po 

złych drogach. Dość uniwer-

salne są resory paraboliczne, 

o progresywnej charakterysty-

ce, które zapewniają relatyw-

nie duży komfort niezależnie 

od typu drogi i stopnia załado-

wania pojazdu. W pojazdach 

do przewozu materiałów od 

producenta do odbiorcy często 

sensowne jest wykorzystywanie 

zawieszenie pneumatycznego. 

We wszystkich typach ciężaró-

wek budowlanych śmielej rów-

nież stosuje się hamulce tarczo-

we od uważanych w terenie za 

standard, odporniejszych na 

zabrudzenie bębnowych. 

Podobna rozmaitość dotyczy 

osi. Wprawdzie zwolnice nadal 

są pożądane, ale tylko wtedy, 

gdy samochód naprawdę ma do 

czynienia z bezdrożami. W dys-

trybucji używa się zwykłych, 

jednostopniowych osi. 

Do najpopularniejszych kon-

fi guracji napędu należy 8×4, któ-

ra zapewnia podwoziu stosunko-

wo niską masę i dużą ładowność 

oraz 6×4, która z kolei jest „dziel-

niejsza” w terenie. Inne warianty, 

w szczególności z napędzanym 

kompletem osi są mniej popu-

larne ze względu na koszt oraz 

masę. W ciągnikach siodłowych 

układ 4×2 często wystarcza, 

a 6×4 stanowi uzupełnienie do 

przewozu ciężkich ładunków. 

Kabiny również służą do od-

chudzania samochodu. Krót-

kie i niskie, zwane też dzien-

nymi są nie tylko lekkie, ale 

i zajmują mało miejsca na ra-

Pojazd służy do transpor-
tu ładunków sypkich, kamieni 
i złomu. Ładowność pięcio-
osiowego FMX-a wynosi 44 
tony. Wersja specjalna Volvo 
FMX, ze zwiększoną liczbą 
osi, umożliwia transport dużej 
masy ładunków przy stosun-
kowo niskim zużyciu paliwa. 
Układ napędowy 10×4 daje 
optymalne rozłożenie masy 
ładunku i sprawia, że pro-
wadzenie ciężarówki, nawet 
w trudnym terenie, nie stanowi 
dużego problemu.

W FMX-ie pierwsza i druga 
oś są skrętne z zawieszeniem 
mechanicznym (resory para-
boliczne) o dopuszczalnym 
nacisku 18 t. Trzecia i czwarta 
to osie napędowe z zwiesze-
niem mechanicznym (resory 
piórowe) o nośności tylnego 
wózka 32 t. Piąta oś wleczo-
na jest osią skrętną. Jest ona 
sterowana elektronicznie i hy-
draulicznie, z zawieszeniem 
hydrauliczno-pneumatycznym 
o dopuszczalnym nacisku 16 
ton. Dla lepszej stabilizacji 

pojazdu, niezależnie od jego 
obciążenia, ostatnia oś przy 
podnoszeniu muldy jest auto-
matycznie opuszczana.

Volvo FMX 10×4 zosta-
ło wyposażone w 13-litrową 
jednostkę napędową o mocy 
500 KM i maksymalnym mo-
mencie obrotowym 2500 Nm. 
Silnik może pracować w wy-
sokich temperaturach. Wy-
dajność układu chłodzenia 
została dostosowana do tem-
peratury otoczenia do 48OC.

„Wieloosiowe Volvo FMX 
jest dostępne również w naj-
nowszej wersji kabiny, z jed-
nostkami napędowymi Euro 6,
a także z dodatkowymi ukła-
dami wspomagającymi pracę 
kierowcy” – mówi Piotr Wer-
ner z Volvo Group Trucks 
Poland.

Dzięki 3 osiom skrętnym 
FMX 10×4 charakteryzuje się 
bardzo dobrym promieniem 
skrętu, jak pojazd 4-osiowy. 
Opracowywana jest również 
wersja 10×6. ▐

Fot. Volvo

Test 
w kopalniach

Od kwietnia polscy przewoźnicy 
testują specjalistyczny samochód ciężarowy 
Volvo FMX 10×4. 

Arocs jest efektem ostatnich zmian 
w ofercie Mercedesa. Obecnie marka 
ta wykorzystuje wyłącznie rzędowe silniki 
sześciocylindrowe. 

Trakker jest dobrze znany polskim 
przewoźnikom. W okresie 
produkcji dojrzał, a jego atutem jest 
wytrzymałość i doskonałe silniki. 
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nault w serii K, Mercedes ma 

Arocsa, zaś Iveco Trakkera. 

W praktyce modele te gru-

pują podwozia i ciągniki do 

typowych prac budowlanych, 

a w zastosowaniach „pobocz-

nych” wykorzystuje się inne 

modele. DAF, MAN i Scania 

nie zamykają propozycji bu-

dowlanych w ramach ściślej 

skodyfi kowanego nazewnic-

twa, ale oferują pojazdy równie 

dobrze przygotowane do zadań, 

choć DAF poprzestaje na naj-

popularniejszych podwoziach 

i ciągnikach z napędzanymi tyl-

ko tylnymi osiami. 

Nadal u brzegu główne-

go nurtu są fi rmy takie jak 

KamAZ, którego zaletą jest 

niska cena oraz Tatra, która 

słynie z wytrzymałości i do-

brych własności w terenie, ale 

niestety, nie jest tania. Jej nowy 

model Phoenix ma charakte-

rystyczne dla marki podwo-

zie z ramą rurową i osiami 

wahliwymi, ale układ napę-

dowy i kabinę zapożyczył od 

DAF-a. 

W wielości rozwiązań na-

leży wsłuchiwać się uważnie 

w propozycje handlowców 

i zadawać „pytania pomocni-

cze”. Oddzielić to co potrzeb-

ne, do tego, co zbędne w pracy. 

DAF pozostaje jedynym z „Wielkiej Siódemki”, który 
poprzestał na najpopularniejszych konfiguracjach 
napędu i nie proponuje pojazdów z napędzaną 
przednią osią. Od 2011 ma jednak w odwodzie Tatrę. 

Seria FMX gromadzi podwozia i ciągniki 
przystosowane do pracy na budowie. Volvo 
zdecydowało się w niej wprowadzić również niektóre 
warianty z napędem wszystkich osi: 4×4 i 6×6. 

A czasem wybrać to, co warto 

wypróbować w praktyce z my-

ślą o oszczędnościach i wydaj-

ności. Może to być rozwiązanie 

w pojeździe, a może być też 

system telematyczny, który 

czasem rozwiązuje problemy, 

jakich użytkownicy nie są na-

wet świadomi. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, DAF, Iveco, 
MAN, Renault, Scania, Volvo
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Iveco ma do zaoferowania branży bu-

dowlanej doskonałe silniki, a przede 

wszystkim doświadczenie. Ciężarówki 

tej marki można spotkać od Syberii po Sa-

harę. Najnowsze wersje czołowego modelu 

budowlanego, czyli Trakkera korzystają 

z rozwiązań wykorzystanych w wielokrot-

nie nagradzanym Stralisie Hi-Way. Jest to 

widoczne nie tylko w nowych silnikach 

zgodnych z normą Euro 6 wyłącznie dzięki 

selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), 

ale również w komforcie kabin. 

Od początku do końca

Korzystając z szerokiej gamy producen-

ta, można skompletować całą fl otę, przy-

stosowaną do różnych zadań. Zaczyna się 

od dostawczego Daily, którego najnowszy 

model czeka już niecierpliwie na progu 

startowym. Rama, tylny napęd i bliźniacze 

ogumienie to cechy przydatne tam, gdzie 

droga bywa zła, a ładunek ciężki. Dalej 

jest średniotonażowy Eurocargo. Oby-

dwa modele występują w wariantach 4×4, 

szczególnie pożądanych w roli nośników 

specjalistycznego sprzętu. Katalog zamy-

kałby Trakker, ale koncern ma w zanadrzu 

jeszcze cięższe pojazdy marki Astra. Szo-

sowy model HD9 oraz superciężki HHD8 

korzystają z zespołów Trakkera. Dalej są 

wozidła technologiczne: sztywnoramowe 

RD w wariantach o ładowności od 28 do 

50 t oraz przegubowe ADT o ładowności 

od 23,2 do 37 t. 

Jak widać praktycznie każdy ładunek czy 

urządzenie mogą być transportowane przy 

użyciu podwozi włoskiej fi rmy. Sam Trak-

ker jest znacznie bardziej wszechstronny 

niż można by podejrzewać, sądząc po po-

pularnych, nie tylko na naszych drogach 

wywrotkach i betonomieszarkach. Mało 

znana jest szeroka gama ciągników siodło-

wych dwu- i trzyosiowych 4×2, 4×4, 6×4 

oraz 6×6. Uzupełniają ją budowane przez 

Astrę trzy- i czteroosiowe ciągniki balasto-

we mogące holować ładunki w zestawach 

o masie całkowitej dochodzącej do 300 t. 

Elastycznie i trwale

W pojazdach budowlanych niezmiernie 

ważne jest podwozie. Powinno łączyć wy-

trzymałość z elastycznością. Ponadto musi 

stwarzać możliwość racjonalnego zabudo-

wania go. Innymi słowy przystosowania 

do szczególnych warunków eksploatacji 

wynikających bądź z trudności terenu, 

bądź dążenia użytkownika do zmaksyma-

lizowania ładowności. 

Trakker ma tu szereg zalet. Rama pod-

wozia wykonywana jest z profi li ceowych 

ze stali o wysokiej wytrzymałości i prze-

kroju 7,7 lub 10 mm. Zawieszenie mecha-

niczne na resorach parabolicznych o uni-

wersalnej charakterystyce dostosowanej 

zarówno do asfaltu, jak i bezdroży może 

być zastąpione z tyłu resorami półeliptycz-

nymi bardziej przydatnymi w trudnym 

Żeby nie przepłacać
W oczekiwaniu na kolejny boom w budownictwie, warto spokojnie pomyśleć 
o nowym sprzęcie. Potem będzie można szybko złożyć zamówienie, nim zrobią to inni 
i czas dostawy znacznie się wydłuży.
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Podwozia Trakkera umożliwiają 
zarówno maksymalne „odchudzenie” 
pojazdu, pożądane np. w betonomieszarkach, 
jak i maksymalne podniesienie poziomu odporności na trudny teren i duże obciążenie. 

terenie przy ciężkim ładunku. W zawie-

szeniu tylnej osi modeli trzy- i czteroosio-

wych można również zastosować poduszki 

powietrzne współpracujące z systemem 

ECAS. Zwiększają one komfort, zapew-

niają dobre tłumienie drgań niezależnie 

od chwilowego obciążenia pojazdu i pozy-

tywnie wpływają na bezpieczeństwo jazdy. 

Modele z napędem wszystkich osi wy-

posażane są w hamulce bębnowe. Pozo-

stałe warianty mają hamulce tarczowe. 

Wydłużeniu żywotności hamulców sprzy-

ja dekompresyjny hamulec silnikowy, sku-

tecznie spowalniający ciężarówkę w typo-

wych warunkach drogowych. 

Większy wybór

Trakker korzysta ze sprawdzonych silni-

ków z rodziny Cursor. Wraz z wprowadze-

niem normy Euro 6 zostały do niego zaadap-

towane jednostki Cursor 9. Powstały wskutek 

modyfi kacji poprzednio stosowanego Curso-

ra 8. Najważniejszą zmianą jest zwiększenie 

pojemności z 7,8 do 8,7 l. Do wyboru są teraz 

aż cztery poziomy mocy od 310 do 400 KM. 

Zastosowano w nich układ zasilania z szyną 

common rail oraz zwykłą turbosprężarkę. 

W Trakkerze montowane są również 

diesle Cursor 13 o mocy od 410 do 500 KM.

Warianty o mocy 450 i 500 KM mają tur-

bosprężarki o zmiennej geometrii. 

Iveco stosuje skrzynie biegów fi rmy 

ZF. Przy mniejszych silnikach występu-

ją skrzynki 9-biegowe, przy większych 

16-biegowe z układem wspomagania 

zmiany biegów servo-shift . Ponadto do-

stępna jest zautomatyzowana przekładnia 

EuroTronic w wariancie o 12 lub 16 bie-

gach. Dopuszcza ona możliwość ręcznej 

zmiany przełożenia, co przydaje się szcze-

gólnie w trudnym terenie, gdy kierowca 

chce odpowiednio wcześnie dostosować 

załączony bieg do przeszkody widocznej 

przed pojazdem. 

Wśród możliwych konfi guracji napędu 

brakuje tylko 8×6. Poza tym dostępne są 

popularne w ciągnikach 4×2 i 6×4, a tak-

że typowo terenowe 4×4 i 6×6. Nabywcy 

podwozi znajdą lekkie i wyjątkowo pożą-

dane np. pod wywrotki czy betonomie-

szarki warianty 6×4 i 8×4, a także pogrom-

ców bezdroży 6×6 i 8×8. 

Wygoda i łączność

Iveco pomyślało również o kabinach 

dopasowanych do różnych zastosowań. 

Gdy liczy się ładowność, a odległości do 

pokonania nie są duże, można wybrać 

Iveco Trakker – silniki Euro 6

Typ  Cursor 9 Cursor 9 Cursor 9 Cursor 9 Cursor 13 Cursor 13 Cursor 13
Liczba i układ cylindrów R6 R6 R6 R6 R6 R6 R6
Pojemność (dm3) 8,7 8,7 8,7 8,7 12,9 12,9 12,9
Moc (KM/kW/obr/min) 310/228/ 330/243/ 360/265/ 400/294/ 410/ 450/332/ 500/368/
   1675÷2200 1650÷2200 1550÷2200 1650÷2200 1400÷1900 1440÷1900 1540÷1900
Maks. mom. obrot.  1300/ 1400/ 1650/ 1700/ 2100/ 2200/ 2300/
(Nm/obr/min) 1100÷1670 1100÷1650 1200÷1530 1200÷1650 900÷1370 970÷1440 900÷1530

krótką, dzienną kabinę Hi-Land. W cią-

gnikach siodłowych lepsza będzie długa 

kabina Hi-Track z leżanką i niskim lub 

podwyższonym dachem. Kabiny są równie 

ergonomiczne i estetyczne jak w Stralisie 

Hi-Way. Mają nową tapicerkę i wygod-

niejsze leżanki niż poprzednio. Schowki, 

nawet w krótkiej kabinie, z powodzeniem 

pomieszczą przedmioty potrzebne kie-

rowcy. Jest miejsce na termos, butelkę czy 

coraz częściej wykorzystywany przy pracy 

„za fajerą” tablet albo laptop. 

Kabina jest umocowana wysoko. Skła-

dane stopnie oraz osłona chłodnicy zapo-

biegają uszkodzeniom w terenie. Przedni 

zderzak został zaprojektowany od nowa. 

Trakkera można również wyposażyć 

w system Iveconnect, który oddając do 

dyspozycji kierowcy funkcje informacyj-

ne i rozrywkowe, może również posłużyć 

do zarządzania fl otą. Coraz więcej przed-

siębiorstw z branży budowlanej inwestuje 

w tego typu urządzenia telematyczne, 

chcąc lepiej kontrolować wydatki i wypra-

cować odczuwalne oszczędności. Chodzi 

nie tylko o ograniczenie zużycia paliwa, 

ale również wydłużenie żywotności po-

jazdu i zminimalizowanie ryzyka awarii 

i kosztownego przestoju. 

Liczne udoskonalenia wyszły Trakkerowi 

na dobre. Obecnie jest nie tylko skutecz-

nym, ale również ekologicznym środkiem 

transportu i nośnikiem urządzeń specja-

listycznych. Odpowiednio wyposażony 

i eksploatowany będzie również przynosił 

użytkownikowi wymierne oszczędności. ▐

Michał Kij
Fot. Iveco

Wraz z nową ścianą przednią 
w Trakkerze pojawił się nowy zderzak, 
lepiej chroniący pojazd. 

www.truck-van.pl
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P raca nad produktami trwa tutaj 

nieustająco. Rozmowy z klienta-

mi, ciągłe udoskonalenia, szyte na 

miarę produkty, to dzień powszedni. Nic 

nadzwyczajnego dla inżynierów zatrud-

nionych w Wieluniu. Wydawałoby się, że 

więcej się nie da. A jednak. Wielton pla-

nuje pełną parą pracować nad produktami, 

które będą jeszcze lżejsze i jeszcze bardziej 

wytrzymałe i co równie istotne tańsze 

w wytworzeniu. W osiągnięciu tego celu 

mają pomóc fi rmie ośrodki naukowe 

w kraju i za granicą, kooperanci i dostawcy 

komponentów, własne centrum badaw-

czo-rozwojowe oraz środki unijne. 

Od pierwszego wejrzenia

Już dziś Wielton ma do zaoferowania 

zupełnie nową gamę wywrotek, która ma 

być wstępem do zapowiadanych zamian 

technologicznych. Pracując nad nowymi 

pojazdami samowyładowczymi, jednym 

z głównych celów było zwiększenie liczby 

oferowanych produktów, kolejnym oczy-

wiście zmniejszenie masy własnej pojaz-

dów oraz zwiększenie ich funkcjonalności. 

Istotne było również stworzenie szerokiego 

wachlarza konfi guracji. Teraz klient może 

budować swój pojazd razem z działem han-

dlowym spółki. Nie bez znaczenia podczas 

tworzenia nowej linii pojazdów samowyła-

dowczych był sam ich wygląd. Konstrukto-

rom zależało również na uzyskaniu efektu, 

który zachwyci potencjalnych klientów już 

od pierwszego spojrzenia.

Do tej pory Wielton oferował 43 głów-

ne typy wywrotek. Nowa linia ma ich już 

130. Taka liczba stwarza dużo większe 

możliwości budowania pojazdów stricte 

do określonych zadań. „Mamy nadzieję, 

że 130 typów wywrotek pozwoli naszym 

klientom traktować nas jako producenta, 

który jest w stanie zaoferować praktycznie 

każdą wywrotkę pod wszystkie potrzeby” 

– mówi Mariusz Golec, wiceprezes fi rmy 

Wielton.

Obniżanie masy pojazdów to proces, 

który trwa w Wielotonie praktycznie od 

zawsze. Kiedyś wywrotki ważyły 8 t, póź-

niej 7, dzisiaj ich masa własna spadła po-

niżej 5 t. W nowej gamie stosowane są trzy 

typy pojazdów: Weight Master – wywrot-

ka aluminiowa – jej masa względem po-

przedniej generacji spadła o 10% (średnio 

0,5 t), Strong Master (stalowa półrynna) 

– mniej o 11% (0,6÷0,9 t) oraz Scrap Master 

– mniej o 12% (1,1 t oszczędności).

Projektując nową linię wywrotek, z jej 

mnogością typów, inżynierowie starali się 

Ciągle w biegu
Wielton nigdy nie stanął w miejscu. Ciągle inwestuje. Energia, która towarzyszy 
zarządowi polskiego producenta naczep, jest zadziwiająca. Teraz firma będzie miała 
własne centrum badawczo-rozwojowe. 
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mimo wszystko dopasować ją do wyso-

kiej produktywności i jakości, jaką fi rma 

chce oferować klientom. Żeby to się udało, 

skonstruowali podwozie wywrotki o mo-

dułowej budowie. Składa się ono z trzech 

części: tylnej, przedniej i środkowej. Czę-

ścią środkową regulowana jest długość 

podwozia. Moduły powstają oddzielnie 

na stanowiskach zrobotyzowanych i są 

łączone na linii produkcyjnej. Stanowiska 

zrobotyzowane pozwalają nie tylko na 

uzyskanie wysokiej produktywności, ale 

również powtarzalnej jakości. Przy zasto-

sowaniu wysokowytrzymałych stali z gru-

py S700 trzeba zachować bardzo restryk-

cyjne reżimy technologiczne. Nie można 

jej nadmiernie przegrzewać podczas spa-

wania, aby nie utraciła swoich własności.

Podwozie jest tak skonstruowane, że 

na jego bazie można budować podwozia 

super light – najlżejsze i podwozia heavy 

duty. Do różnych zastosowań są stosowane 

materiały o różnej grubości.

Uniwersalność zaprojektowanej gamy 

polega na tym, że opiera się ona na pięciu 

grupach podwozi. Natomiast duża licz-

ba punktów, które zależą od konkretnego 

zapotrzebowania sprawia, że w Wieltonie 

można wywrotkę „uszyć dokładnie na 

miarę”.

Lekkie, ciężkie i najcięższe

Na podwoziach mogą być zbudowane 

trzy rodzaje skrzyń. Weight Master zbu-

dowana jest z aluminium odpornego na 

ścieranie. W zależności od zastosowanych 

materiałów może ona przybrać postać 

super lekkiej wywrotki lub standardowej 

skrzyni odpornej również na uderzenia od 

wewnątrz. Profi le zewnętrzne występują 

w dwóch wersjach i różnią się od siebie 

grubościami ścianek wewnętrznych (2,4 

lub 3,5 mm). Jeżeli przewoźnik zamierza 

wozić materiał delikatny, właściwym wy-

borem będzie cieńsza ścianka, jeżeli nato-

miast chce mieć naczepę bardziej uniwer-

salną, powinien wybrać grubszą.

Tak samo wygląda konfi guracja podłogi. 

Możne być wykonana z blachy 5- lub 7-mi-

limetrowej oraz, w razie potrzeby, dodat-

kowo wzmocniona – podobnie jak ściany 

boczne – płytami ślizgowymi.

We wszystkich wywrotkach stosowane 

są różnego rodzaju zamknięcia: klapa, kla-

po-drzwi, drzwi, rozwiązania z podwójny-

mi i pojedynczymi szybami.

Strong Master to półrynna z rozsze-

rzanym tyłem. Dzięki takiemu kształtowi 

łatwiej można ją rozładować. Szczególnie 

jest to istotne przy przewozie ziemi, która 

często przywiera do skrzyni. Rozchylenie 

z tyłu powoduje, że ładunek łatwiej się zsu-

wa. Skrzynia jest na bokach wyprofi lowa-

na. Dzięki temu jest mocniejsza i nie ulega 

odkształceniom oraz dłużej zachowuje do-

bry wygląd. Stosując różne grubości blach, 

można wykonać tę wywrotkę w dwóch 

wersjach: lekkiej (3,4 mm) i super ciężkiej 

(4,5 mm). 

Trzeci rodzaj to Scrap Master, czyli „zło-

miarka”. Wykonana jest z blachy Hardox 

o grubości 4 mm. Ma pojemność 51 m3. 

Ściana zrobiona jest z jednego arkusza 

blachy o konkretnej długości i wysokości. 

Transport złomu jest bardzo wymagający. 

Wywrotka tego typu musi mieć odpo-

wiednie wyprofi lowania wzmacniające 

konstrukcję. Na skrzyni zamontowano 

uchwyty do mocowania ładunku, co jest 

konieczne np. przy przewożeniu arkuszy 

blachy. Skrzynia na całej swojej długości 

ma tę samą szerokość, dzięki temu ładunek 

sprawnie zsuwa się podczas rozładunku. 

Podwójne zamkniecie drzwi lepiej zabez-

piecza kierowcę przed niekontrolowanym 

wysypaniem się ładunku. Plandeka zabez-

pieczająca ładunek jest chroniona przed 

zniszczeniem listwą na obrzeżu skrzyni.

We wszystkich naczepach wywrotkach 

stosowane są trzy różne rodzaje zabezpie-

czenia ładunku: plandeka rozwijająca się 

automatycznie, plandeki samozabezpie-

czające się i zabezpieczone pasami. Można 

również wybrać siłowniki hydrauliczne: 

marki Binotto lub Hyva. We wszystkich 

wywrotkach konfi gurowane są m.in. nogi 

podporowe, skrzynki narzędziowe, felgi, 

opony, podesty, belka środkowa zabez-

pieczająca muldę, zderzak, zbiorniki itp. 

„Nasz produkt musi być taki sam w Polsce, 

jak na Zachodzie. Pierwszy krok w tym 

kierunku już zrobiliśmy. Te wywrotki będą 

konkurencyjnym produktem. Liczymy 

w tym roku na większą sprzedaż w Niem-

czech oraz na rynkach Europy Południo-

wo-Centralnej” – podkreśla Włodzimierz 

Masłowski, wiceprezes w fi rmie Wielton. 

Niższa masa nowych wywrotek pozwala 

przewieźć cięższy ładunek, czyli przewo-

Modułowa konstrukcja podwozia pozwala 
budować pojazd dopasowane do różnych 
potrzeb. Rama może mieć zmienną długość 
i wytrzymałość. Na bazie pięciu konstrukcji 
może powstać aż 130 różnych pojazdów.

Stalowa wywrotka rynnowa to propozycja, 
która świetnie sprawdzi się w przypadku 
ładunków, które lubią przywierać do skrzyni. 
Rozszerzający się ku tyłowi kształt sprawia, że 
ładunek łatwiej zsuwa się podczas rozładunku.

Lekka naczepa aluminiowa zapewnia dużą ładowność dzięki odchudzonej konstrukcji. 
Może pomieścić od 24 do 55 m3 ładunku przy masie własnej oscylującej między 4,5 do 5,9 t.
Jeżeli przewożone ładunki nie są agresywne, może przynieść spore oszczędności zarówno 
na liczbie kursów, jak i paliwie. Przy zastosowaniu nieco grubszych ścian, jaj masa trochę 
wzrośnie, ale za to naczepa stanie się bardziej uniwersalna, czyli bardziej odporna na uderzenia.

http://www.facebook.com/TruckVanPL

dołącz do nas!dołącz do nas!
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Tego typu naczepy są 
często wykorzystywane 
do przewozu różnych 
materiałów, np. arkuszy 
blachy, dlatego w skrzyni 
umieszczono zaczepy do 
mocowania ładunków.

Podwójny zamek w drzwiach chro-
ni kierowcę przed niebezpieczeń-
stwem, jakie grozi mu podczas 
ich otwierania. Po zluzowaniu główne-
go zamka, kierowca staje z boku 
pojazdu, skąd może bezpiecznie 
zwolnić drugie zabezpieczenie.

Naczepa Scrap Master 
ma taką samą szerokość 
na całej długości. Dzięki 
temu złom nie zakleszcza się 
w środku, tylko swobodnie 
wydostaje się na zewnątrz 
podczas rozładunku.

Naczepa do przewozu złomu to nie lada wyzwanie. Jej konstrukcja i zastosowane materiały 
muszą sporo znieść. Wykonano ją z wysokowytrzymałej stali Hardox 450. 

zy stają się bardziej ekonomiczne. Spada 

również zużycie paliwa. Pojazdy budowla-

ne mają sporo pustych przejazdów, wtedy 

niższa masa naczepy ma również znacze-

nie. Dodatkowo mnogość konfi guracji 

to bezkompromisowy wybór produktu, 

który odpowiada zadaniom, jakie przed 

nim stawia właściciel. „Panie i panowie, 

od jutra przestajemy sprzedawać naczepy, 

zaczynamy pomagać klientom je kupować 

– powiedział Piotr Ogrodowicz, dyrek-

tor sprzedaży w fi rmie Wielton. – Mamy 

całkowicie nową gamę produktów, która 

jest mocno customizowalna, dzięki czemu 

możemy z klientem skonfi gurować pojazd 

idealnie dopasowany do jego potrzeb”. 

Kolejne projekty będą powstawały już 

w centrum badawczo-rozwojowym, które-

go budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku. 

Ośrodek ma być wyposażony w urządze-

nie do całopojazdowego badania naczepy. 

Będzie można na nim zasymulować drogę 

i przeprowadzić w warunkach laboratoryj-

nych długodystansowy test. Dzięki temu 

zostaną zminimalizowane usterki, które 

mogą pojawić się na przestrzeni kliku lat 

eksploatacji pojazdu. Budowa centrum ma 

pochłonąć około 20 mln zł, z czego 50% 

ma być dofi nansowane ze środków unij-

nych. Natomiast całkowita inwestycja sza-

cowana jest na ok. 30 mln zł. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Mamy coraz więcej klientów 

Co zrobić, żeby odnieść międzynarodowy sukces? Zarząd Wieltonu ma swoją receptę. 
O innowacjach i wyznaczonym celu mówi Jarosław Andrzej Szczepek, prezes zarządu firmy Wielton SA.

Wielton S.A. jest nowoczesną i innowacyjną spółką. 
To m.in. efekt „ciągłego polepszania” wdrożony do 
procesów produkcyjnych, projektowych, finansowych 
i sprzedażowych. Klienci wiedzą, że można nam zaufać: 
udział spółki w rynku krajowym w 2013 r. stanowił oko-
ło 15%, a ostatnie wyniki CEPIK potwierdzają pierwsze 
miejsce dla Wielton S.A. na rynku polskim w sprzedaży 
wywrotek. Ponad 65% produkcji sprzedawana jest na 
eksport do ponad 25 krajów. 
System „ciągłego polepszenia” dotyczy również inwesty-
cji w procesy produkcyjne. Chcemy dostarczać na rynek 
najlepsze produkty, dlatego muszą być wykonane z in-
nowacyjnych materiałów, jeszcze rzadko stosowanych 
w branży motoryzacyjnej, przy użyciu technologii, która 
obniży koszty produkcji. Właśnie do tego się teraz przy-
gotowujemy. Współpracujemy z Instytutami Naukowymi 
w Polsce, Szwecji i Niemczech. Korzystamy ze środków 
Unii Europejskiej. Już teraz naszą produkcję wspiera 

ponad 30 różnych rodzajów nowoczesnych, wydajnych i precyzyjnych robotów. Wielton aktywnie inwestuje w nowe technologie cięcia 
i gięcia stali, aby zwiększać swoją konkurencyjność. Suma tych inwestycji przez ostatnie lata przekroczyła średnio 15 mln zł rocznie. 
A już niebawem rozpoczynamy kolejną: budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego za ponad 20 mln zł. Zwiększamy zdecydowanie 
zatrudnienie wśród konstruktorów i technologów tak, aby przygotować się do skoku w przyszłość, do produktów powstających w oparciu 
o technologiczne zespoły profesjonalistów, którzy będą tutaj pracować. Samo centrum zostanie wyposażone w stację badawczą, która 
umożliwi testowanie prototypów pod kątem ich wytrzymałości i bezpieczeństwa. To będzie drugie takie stanowisko w Europie. Będzie 
można je zobaczyć w naszym nowopowstałym Centrum już za rok.

www.truck-van.pl
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Kögel w branży budowlanej może 

pochwalić się długimi tradycjami. 

Zabudowy wywrotki były i są od 

samego początku specjalnością firmy. 

Obok przyczep rolniczych, na początku 

działalności firmy, czyli od 1935 r. budo-

wano zabudowy wywrotki na pojazdach 

ciężarowych oraz przyczepy dwuosiowe. 

W czasie wojny i po wojnie największym 

popytem cieszyły się wywrotki i  wozy 

rolnicze na ogumieniu pneumatycznym 

zaprzęgane w konie lub ciągnięte przez 

ciągnik. W latach 50. firma Kögel za-

słynęła z  produkcji naczep z dwiema 

niezależnymi platformami oraz naczepy 

wywrotki ze stalową skrzynią. W 1966 r. 

pojawiła się pierwsza samonośna wan-

na z aluminium. Od lat 70. dominowały 

przede wszystkim tandemowe przyczepy 

wywrotki oraz trzyosiowe trójstronne 

przyczepy wywrotki. W 2002 r. firma 

Kögel zaprezentowała pierwszą skrzy-

nię wykonaną z lekkich i jednocześnie 

bardzo wytrzymałych komponentów 

bi-metalowych. Zgodnie z tym moduło-

wym projektem także dzisiaj oferowane 

wywrotki 2- i 3-osiowe mogą pomieścić 

24 i 27 m³ ładunku. Inteligentna technika 

łączenia umożliwia produkcję wywrotek 

o różnych grubościach ścian i podłogi, 

w  zależności od zastosowania. Podłogę 

i ścianę tylną wywrotki Kögel wykonano 

z hartowanej stali Hardox 450, a ściany 

boczne z wytrzymałej blachy stalowej 

S700. ▐

Fot. Kögel

Od początku wywrotki
Kögel już w latach 30. dwudziestego wieku specjalizował 
się w produkcji wywrotek.
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Duża wytrzymałość na-

czep niskopodwozio-

wych Fliegl to pewna in-

westycja, która ma szczególne 

znaczenie w branży budowla-

nej. Firma dostarcza w zależ-

ności od potrzeb odpowied-

nio dobrane pojazdy o różnej 

liczbie osi i ładowności wyno-

szącej od 6 do 60 ton. Na ra-

my standardowych modeli 

producent udziela 5-letniej 

gwarancji.

Naczepy niskopodwoziowe 

Fliegl to przemyślane kon-

strukcje, bezpieczne, standar-

dowo wyposażone w 11-to-

nowe osie i bardzo trwałe pod-

łogi. Dyszel można regulować 

w trzech wariantach wysokości 

sprzęgła. Podwójnie działają-

ce siłowniki można podnosić 

i opuszczać. Są odpowiednio 

zabezpieczone, tak aby najazdy 

nie przewróciły się. Modułowa 

budowa naczep niskopodwo-

ziowych pozwala dostosować 

elementy wyposażenia do róż-

nych wymogów, np. poprzez 

wymianę modułu mocowań 

najazdów można zamontować 

najazdy o innej długości niż 

pierwotnie. 

Fliegl w 1992 roku wpro-

wadził na rynek naczepy 

niskopodwoziowe z prostą 

podłogą. Gwarantują one 

uniwersalność i optymalne 

rozłożenie masy, idealne do 

transportu maszyn budowla-

nych, kontenerów, materia-

łów budowlanych i ładunków 

o podłużnej konstrukcji. 

W ofercie dla transportu 

budowlanego producent ma 

również przyczepy o liczbie osi 

od 1 do 3, z trójstronną zabu-

dową wywrotką do przewozu 

materiałów sypkich i kruszyw 

oraz z najazdami do przewozu Lekkie 
i lżejsze
20 lat doświadczenia pozwala dobrze poznać 
rynek i jego potrzeby. Fliegl nie boi się innowacji. 
Sukcesywnie wprowadza do swoich pojazdów 
rozwiązania, które czynią biznes transportowy 
łatwiejszym. Również w „budowlance”. 

Standardowa naczepa do przewozu materiałów budowlanych. Innowacyjny 
certyfikowany system Vario Runge składający się z poprzecznie przesuwnych 
kłonic dostosowuje się do szerokości siatki stalowej. Dzięki odpowiednim 
zabezpieczeniom system ten w sposób łatwy i bezpieczny pozwala 
na przewóz: siatki stalowej, zwoi drutu, drewna, sklejki i innych konstrukcji.

Dwuosiowa przyczepa 
o masie całkowitej od 8,9 
do 20 t w łatwy sposób 
może przewozić niewielkie 
maszyny budowlane.

i niska masa własna – to jej 

główne cechy. Kubatury: 22, 25, 

28, 29, 40 i 41 m3, różne roz-

wiązania tylnego zamknięcia: 

klapa, klapo-drzwi, z jednym 

lub z dwoma otworami zbo-

żowymi, pozwalają użytkow-

nikom dopasować naczepę do 

swoich potrzeb. Charaktery-

styczną cechą wywrotek Fliegla 

są otwory w ramach, stoso-

wane konsekwentnie od 20 lat 

w celu nadania ramie niezwy-

kłej sprężystości, a co za tym 

idzie wytrzymałości. Wbrew 

pozorom nie służą one do 

uzyskania mniejszego ciężaru 

naczepy. Na uzyskanie niskiej 

masy przy zachowaniu standar-

dowej grubości ścian i podłogi 

pozwala wysokogatunkowa stal 

używana do produkcji ramy. 

Na szczególną uwagę zasługu-

je naczepa ALU 25 m3 na twar-

Przyczepy niskopodwoziowe Fliegl to przemyślane konstrukcje, 
bezpieczne, standardowo wyposażone w 11-tonowe osie 
i bardzo trwałe podłogi. Świetnie sprawdzą się, gdy na plac budowy 
trzeba przewieźć cięższe konstrukcje.

małych maszyn budowlanych. 

Natomiast specjalistyczne 2-, 

3-osiowe przyczepy, o ładow-

ności od 5 do 30 t mogą służyć 

do przewozu dużych maszyn 

budowlanych lub kombajnów. 

Sporym powodzeniem na 

naszym rynku cieszy się bo-

gata seria naczep wywrotek 

tej marki. Optymalny balans 

podczas jazdy i maksymalna 

stateczność podczas wywrotu, 

szerszy rozstawu kół 2140 mm 

dej, szerokiej ramie stalowej, 

z szerszym rozstawem kół. Może 

być wykorzystana do przewo-

żenia trudniejszych ładunków 

w warunkach budowlanych. 

Z wyposażeniem: osie SAF duża 

tarcza 430 mm, oś podnoszona, 

podłoga wzmocniona 7/10 mm, 

podest, klapa, plandeka, kosz 

z kołem, na standardowej ramie, 

ma masę 5,3 t, a na ramie w wer-

sji Light – od 4,5 t. Całodobowy 

pakiet serwisowy gwarantuje 

użytkownikom pojazdów mar-

ki Fliegl bezpieczeństwo w całej 

Europie. 

Naczepy Fliegl produkowa-

ne są od 2008 r. w nowoczesnej 

fabryce w Turyngii. Możliwości 

produkcyjne obiektu to 30 000

naczep rocznie. Aktualnie 

Fliegl zatrudnia około 200 osób 

w głównej siedzibie w Triptis 

(Turyngia) i zarządza wieloma 

oddziałami w całej Europie. ▐

Fot. Fliegl
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S tarannie zaprojektowany system mo-

dułowy pozwala dopasować nacze-

pę wywrotkę do indywidualnych 

wymagań klientów z każdego rynku. 

Bez problemów

W naczepach wywrotkach najważniej-

szą rolę odgrywa maksymalna ładowność, 

ponieważ każda przewieziona tona to 

zysk. W trudnych warunkach wywrotki 

S.KI zapewniają maksymalną stabilność 

przy wywrocie. Aby zapobiec wypadkom, 

można wyposażyć pojazdy w odpowiednie 

rozwiązania. Można również skorzystać 

z aplikacji na smartfony, która ostrzega 

sygnałem dźwiękowym, jeśli została roz-

poczęta operacja podnoszenia skrzyni, 

a ciągnik i naczepa nie są odpowiednio 

ustawione względem siebie (w jednej li-

nii). Z układem wywrotu może być rów-

nież zintegrowany system utrzymujący 

prawidłowe ciśnienie w miechach pneu-

matycznych. Regulując jego wartość, moż-

na zwiększyć stabilność zestawu podczas 

rozładunku naczepy. W trudniejszych 

warunkach terenowych, przyda się system, 

który samoczynnie aktywuje podniesie-

nie pierwszej osi lub opróżnia powietrze 

z jej miechów w celu łatwiejszego ruszenia 

z miejsca. 

Naczepy wywrotki Schmitz Cargobull 

mogą być wyposażone w zamykaną elek-

trycznie plandekę i zdalnie sterowaną 

belkę przeciwwjazdową. Obie czynności 

mogą być realizowane i monitorowane za 

pomocą smartfona. Praktycznym uzupeł-

nieniem jest kamera cofania ułatwiająca 

manewrowanie.

Konstrukcja skrzyń, tylnych drzwi 

i opończy została zoptymalizowana pod 

kątem szybkiego załadunku i rozładunku. 

Można wybrać między klapą ściany tylnej 

zewnętrzną a wewnętrzną z odsypem, hy-

drauliczną klapą ściany tylnej zewnętrzną 

i wewnętrzną z odsypem.

Naczepy wywrotki mogą współpraco-

wać z różnymi pojazdami: od lekkiego 

ciągnika siodłowego 4×2, aż po ciężki 6×6 

z naciskiem na siodło 23 t. 

Przy projektowaniu skrzyń i podwozi 

stosowane są najnowocześniejsze metody 

obliczeń FEM (metody elementów skoń-

czonych). Dzięki temu fi rma Schmitz 

Cargobull może zapewnić, że zarówno 

półokrągłe skrzynie stalowe o zoptyma-

lizowanej masie, jak i aluminiowe będą 

miały maksymalną stabilność przy mi-

nimalnej masie własnej. Rama podwozia 

została skrócona, dzięki czemu uzyskano 

niższą masę, przy jednoczesnym zwiększe-

niu stabilności przy wywrocie. 

Wszystkie konstrukcje naczep wywro-

tek poddawane są wszechstronnym testom 

obciążenia i długotrwałego użytkowania 

we własnym centrum walidacji. Schmitz 

bada i testuje stabilność przy wywrocie 

wszystkich modeli pojazdów na specjalnie 

zaprojektowanym stanowisku badawczym. 

Pełna paleta

Na rynku europejskim Schmitz oferuje 

pojazdy mogące tworzyć zestawy o masie 

całkowitej 40 t. Naczepa wywrotka S.KI 

Light z lekką, okrągłą niecką stalową to 

oszczędna alternatywa nadwozia alumi-

niowego. Pomimo zastosowania solidnej 

stali zamiast aluminium, masa własna na-

czepy wynosi 5 t. Pojemność niecki sięga 

24 m³. Dzięki temu wywrotka znakomicie 

sprawdzi się przy przewozie materiałów 

sypkich o niewielkim uziarnieniu (na 

przykład żwiru, grysu, asfaltu czy lekkiego 

urobku) i umożliwia częsty wywrót ładun-

ku. Do transportu urobku lub tłucznia do-

stępne są dalsze warianty o wzmocnionej 

grubości podłogi (4 mm) i ścian bocznych 

(3,2 mm). Najlżejsza wywrotka S.KI Light 

ze skrzynią aluminiową ma masę własną 

niższą niż 4500 kg. W kombinacji z lekkim 

ciągnikiem siodłowym umożliwia to uzy-

skanie ładowności wynoszących prawie 

30 t przy 40 t dmc pojazdu. Ta wywrotka 

jest optymalna do pracy w specyfi cznych 

zastosowaniach przy maksymalnie jednym 

lub dwóch wywrotach dziennie. 

Na inne rynki produkowane są naczepy 

o dopuszczalnym nacisku osi 36 t i naci-

sku na siodło wynoszącym 23 t. Mogą 

one przewozić ładunki o masie do 50 t. 

Do zastosowań budowlanych dostępne są 

okrągłe skrzynie stalowe o pojemnościach 

ok. 30÷34 m³, a do przewozu węgla – ok. 

45÷52 m³. Na Wschodzie dużym zaintere-

sowaniem cieszą się również wypróbowa-

ne i solidne stalowe skrzynie o pojemno-

ściach ok. 26÷28 m³.

Naczepy wywrotki Schmitza zaprojek-

towane są z uwzględnieniem skrajnych 

wymagań. Charakteryzują się niskimi 

kosztami konserwacji i napraw, ponie-

waż stosowane są w nich wyłącznie ma-

teriały o dużej odporności na zużycie 

i komponenty o wysokiej trwałości. Licz-

ne udogodnienia zapewniają nie tylko 

sprawniejszą pracę, ale również większe 

bezpieczeństwo, co przekłada się również 

na wynik fi nansowy. ▐

KD
Fot. Schmitz 

Generator zysków
Innowacyjność w projektowaniu i konstrukcji, 
własne stanowisko do badań wywrotek oraz centrum 
walidacji. W ciągu kilku ostatnich lat Schmitz Cargobull 
stał się jednym z największych producentów naczep
wywrotek w Europie. 
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Bosch produkuje systemy oczyszczania spalin Denoxtronic. W systemach tych filtry cie-
czy AdBlue należy wymieniać co 180 tys. km, ale nie rzadziej niż raz w roku lub zgodnie  
z zaleceniami producenta pojazdu. Należy również pamiętać o regularnej wymianie filtrów 
wstępnych siatkowych cieczy AdBlue.

Filtry płynu AdBlue firmy Bosch  
Dla niezawodnej pracy  
systemów Denoxtronic



Branża transportowa jest jednym 

z kluczowych segmentów dla fi rmy 

SSAB. Obniżanie masy i zwiększa-

nie ładowności, a przy tym mniejsza kon-

sumpcja paliwa to elementy, które bezpo-

średnio przekładają się na wzrost ochrony 

środowiska. W ten sposób wypełniany 

jest również cel zawarty w wizji szwedz-

kiej huty. Inżynierowie pracujący w SSAB 

wspólnie z ekspertami z branży transpor-

towej wypracowali szereg rozwiązań oraz 

rekomendacji, które mają zastosowanie 

na całym świecie. Dotyczą one nie tylko 

doboru odpowiedniego materiału, ale 

i samych rozwiązań technicznych. Mowa 

tu zarówno o podwoziach samochodów 

ciężarowych, jak i ich zabudowach. 

Różne kombinacje

Ze względu na wysokie obciążenia zmę-

czeniowe nowoczesne podwozia samo-

chodów ciężarowych niemal w całości są 

skręcane. Spawanie w tych konstrukcjach 

zostało ograniczone do niezbędnego mi-

nimum. Elementy nośne konstrukcji pod-

wozia obecnie są cięte termicznie. Unika 

się stosowania do tego celu gilotyny, któ-

ra powoduje inicjację mikropęknięć. Pod 

wpływem wysokich obciążeń, w tym zmę-

czeniowych, mikropęknięcia te znacząco 

podnoszą ryzyko wystąpienia dalszych 

uszkodzeń. 

W zależności od rodzaju naczepy, przy-

czepy bądź wywrotki, czyli różnego roz-

mieszczenia naprężeń, elementy podwozia 

są odpowiednio kształtowane i przeginane 

w celu otrzymania odpowiedniej, zwięk-

szającej wydajność konstrukcji, strzałki 

ugięcia. Dla otrzymania optymalnego 

stosunku wytrzymałości (z zachowaniem 

sztywności) i masy produktu końcowego 

stosuje się różne kombinacje materiałów 

oraz ich gubości. 

Arkusz lub gotowy 
element

Tradycyjne konstrukcje wywrotek 

z mnóstwem wzmocnień na burtach zo-

stały z wielkim powodzeniem zastąpione 

przez tzw. half-pipe. Konstrukcja ta w swo-

im kształcie odwzorowuje połowę rury. 

Odpowiednio ukształtowane wzmocnie-

nia górne i optymalny kształt wszystkich 

ścian, w połączeniu z wysokowytrzymałą, 

a przy tym odporną na ścieranie, stalą 

Hardox, tworzą solidną i sztywną kon-

strukcję, która przeciwstawi się najcięż-

szym wymaganiom. 

Obecnie większość czołowych produ-

centów tego segmentu ściśle współpracuje 

z fi rmą SSAB, która oprócz arkuszy blach 

dostarcza do nich gotowe do montażu ele-

menty. SSAB posiada dostęp do szeregu 

parków maszynowych, dzięki czemu moż-

liwości produkcyjne imponują w każdej 

niemal kwestii. Prasa krawędziowa o naci-

sku 3000 t na 22 m, możliwość spawania 

laserowego, cięcie plazmowe, wiercenie, 

pogłębianie to nieliczne możliwości, które 

sprawiają, że szwedzka fi rma jest partene-

rem zapewniającym kompleksową ofertę 

współpracy. ▐

 Fot. SAAB

Wypracowane 
rozwiązania
Huta SSAB konsekwentnie rozwija i udoskanala proces 
produkcji stali wysokowytrzymałych. Jest to możliwe 
m.in. dzięki współpracy zarówno z instytucjami naukowymi, 
jak i z przemysłem. Zaangażowanie huty we wszelkie aspekty 
techniczne związane z wykorzystywaniem swoich produktów, 
owocuje bogatym doświadczeniem, którym SSAB chętnie 
dzieli się ze swoimi klientami. 

Hakowy system załadowczy wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości jest lżejszy 
i bardziej wydajny. Zastąpienie stali Domex 650 MPa stalą Domex 1110 MPa zwiększa 
wytrzymałość o 70% i redukuje ilość potrzebnego materiału o 40%. 
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F irmy transportowe, budowlane, go-

spodarstwa rolne, leśne, spółdziel-

nie mleczarskie, działy logistyki 

zakładów produkcyjnych czy magazyny 

– wszystkie je łączy potrzeba tankowania 

posiadanych pojazdów mechanicznych. 

Szybki i stały dostęp do paliwa jest pod-

stawą ich funkcjonowania. Zaopatrywanie 

się w nie na stacji paliw wiąże się ze stratą 

czasu i... pieniędzy. Dużo lepszym rozwią-

zaniem jest postawienie sobie zbiornika 

z dystrybutorem na własnym podwórku. 

Uzupełnienie baku będzie trwało chwilę, 

a paliwo kupowane w cenach hurtowych 

dostępne będzie zawsze od ręki bez ko-

nieczności dojazdu do niekiedy daleko od-

dalonej stacji benzynowej.

Same zalety

Zakup odpowiedniego zbiornika na 

paliwo nie jest sprawą prostą. Trze-

ba tak dobrać zbiornik i rodzaj nale-

waka, by ten generował oszczędności 

w gospodarstwie, podnosił efektywność 

firmy i co najważniejsze pozostawał 

w zgodzie z coraz bardziej zaostrzają-

cymi się wymaganiami prawnymi i eko-

logicznymi.

Montaż mini-stacji we własnym go-

spodarstwie ma wiele wymiernych zalet. 

Za najważniejsze z nich uważa się: elimi-

nację czasu i kosztów związanych z do-

jazdem do stacji paliw, możliwość hurto-

wego zakupu paliwa (oszczędność nawet 

4÷5% ceny na litrze oleju napędowego), 

kontrola tankowania floty pojazdów 

dowolnej wielkości, a więc skuteczna 

eliminacja „przecieków” spowodowa-

nych przez nieuczciwych pracowników, 

zawsze sprawdzona jakość paliwa od za-

ufanego dostawcy, szybki zwrot inwesty-

cji – w dużych firmach nawet po jednym 

sezonie, czy komfort na lata (wykonane 

z wysokojakościowych tworzyw zbior-

niki mają 10-letnią gwarancję na szczel-

ność). Do tego dochodzi jedna faktura za 

paliwo dla całej firmy, a więc mniej do-

kumentów. Urządzenia te mają też moż-

liwość łatwego przestawiania zależnie od 

potrzeb, nie wymagają specjalnych wy-

poziomowanych fundamentów, można 

Paliwo zawsze od ręki
Inwestycja we własną stację paliw to spory wydatek. Ale zyski, które można 
z niej czerpać, szybko wynagrodzą poniesione nakłady.

Bardzo często użytkownikami stacji wewnętrznej są korzystający z maszyn bez prawa poruszania się po drogach publicznych: 
gospodarstwa rolne, kopalnie surowców mineralnych, jak piasku i kruszywa, firmy budowlane i użytkujące wózki widłowe.
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postawić je na dowolnym utwardzonym 

terenie.

Zakup urządzeń u autoryzowanego 

dystrybutora lub producenta zapewnia 

zgodność z przepisami prawa, dotyczą-

cego właściwego przechowywania paliwa 

i uniknięcie kary za jego łamanie. Prze-

trzymywanie paliwa, jak to się niegdyś 

robiło, w beczkach zgromadzonych w po-

mieszczeniach gospodarczych, jest obec-

nie nielegalne.

Zbiornik najważniejszy

Wewnętrzne stacje paliw zasadniczo 

możemy podzielić na dwa rodzaje: ko-

rzystające ze zbiorników naziemnych lub 

podziemnych. O ile dla wszystkich stacji 

podziemnych jest konieczne pozwolenie 

na budowę wraz z opinią wydziału ochro-

ny środowiska i specjalisty ds. przeciwpo-

żarowych, to w przypadku stacji naziem-

nych na własne potrzeby ze zbiornikami 

o pojemności do 5000 l nie wymaga się 

pozwoleń, a jedynie (zależnie od gminy) 

zgłoszenie do UDT i do wydziału ochro-

ny środowiska. Bywa, że niektóre gminy 

wymagają bardziej skomplikowanych 

procedur, ale jest to słabo uzasadnione 

prawnie.

Na rynku dostępne są zarówno zbiorni-

ki jedno-, jak i dwupłaszczowe. Te pierw-

sze nie spełniają wymogów dotyczących 

magazynowania paliw, ponieważ w przy-

padku rozszczelnienia zbiornika paliwo 

wycieka do gruntu. Zbiorniki dwupłasz-

czowe są zgodne z obowiązującymi prze-

pisami. Zbiorniki do oleju napędowego 

w dużej mierze zależy od wielkości posia-

danego taboru, częstotliwości tankowania 

oraz od tego, jak często ma podjeżdżać 

cysterna i uzupełniać ON. Montaż, do-

radztwo i opieka serwisowa są najczęściej 

wliczone w cenę urządzenia.

Oczywiście zbiorniki plastikowe są po-

datne na uszkodzenia mechaniczne, dla-

Krzysztof Modrzejewski, 
firma Rol-Mech ze Strzelna, zajmująca się sprzedażą 
ciągników, maszyn i części rolniczych

„Bardzo sobie chwalę zbiornik, który zakupiłem w firmie Swimer. To wy-
jątkowa wygoda tankowania. O każdej porze w dzień i w nocy mam na 
miejscu dostęp do paliwa. Głównym celem zakupu było zaopatrzenie 
w paliwo 15 aut firmowych naszej bazy serwisowej. W zależności od 

okresu 5000 l paliwa w zbiorniku starcza nam na 1 do 3 miesięcy czasu. Posiadamy rozwią-
zanie ze standardowym dystrybutorem elektronicznym bez identyfikacji.”

najczęściej wykonywane są z tworzyw 

sztucznych z wysokiej jakości polietylenu. 

Minimalne wymagania konserwacyjne 

i łatwość obsługi zapewniają długoletnią 

i bezproblemową eksploatację.

Na rynku proponowane są zbiorniki 

o pojemności od 1000 do nawet 100 000 l, 

a wybór właściwego dyktuje indywidualne 

zapotrzebowanie użytkownika. Pojemność 

tego w przypadku takich zbiorników za-

leca się użycie odbojnic zabezpieczających 

przed przypadkowym uderzeniem pojaz-

du. Dużo droższe zbiorniki stalowe są od-

porniejsze na uszkodzenia mechaniczne, 

ale ich pojemności są sporo większe i za-

czynają się od 10 000 l. Polecane są dużym 

fi rmom transportowym.

eko
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zawiera przepływomierz, pompę, wąż, 

automatyczny pistolet i fi ltr paliwa. Ist-

nieje możliwość wyboru dodatkowych 

elementów, np. koła zwijakowego, se-

paratora wody, można również wybrać 

system zarządzania dystrybucją paliw 

(w przypadku dużej liczby kierowców 

i kontroli wydawanego paliwa). System 

ten prowadzi kartoteki stacji, kierowców 

i pojazdów. Generuje raporty dzienne, ty-

godniowe, dekadowe lub za dowolny okres 

z podziałem na stacje, kierowców, pojaz-

dy. Daje możliwość wyszukiwania danych 

o tankowaniach wg czasu tankowania, 

ilości pobranego paliwa i przebiegu po-

jazdu.

Trudny wybór?

Do podłączenia zbiornika niezbęd-

ne jest tylko doprowadzenie zasilania 

oraz uziemienie układu dystrybucyjne-

go. Zbiorniki w zależności od potrzeb 

danego użytkownika można wyposażyć 

w dowolny układ dystrybucyjny. Każdy 

Zbiorniki stalowe to rozwiązanie dla firm 
i flot z większymi potrzebami 
paliwowymi. Najpopularniejsze, głównie 
ze względu na cenę, są oczywiście 
zbiorniki plastikowe.

Zbiorniki z polietylenu podlegają 100% recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu surowca. Osprzęt zbiornika 
zapewnia możliwość dokonywania pomiaru ilości paliwa znajdującego się w zbiorniku za pomocą sondy. 
Pompa i dystrybutor urządzenia są umieszczone w specjalnie zaprojektowanej, zamykanej obudowie, chroniącej 
przed dostępem niepowołanych osób. Na zdjęciu rozwiązanie firmy Swimer z szerokim włazem rewizyjnym 
umożliwiającym sprawdzenie zbiornika wewnętrznego bez konieczności zdejmowania płaszcza zewnętrznego.

Kompletna automatyczna 
stacja paliwpaliw
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Z górnej półki

Na rynku polskim działa ok. 12 fi rm 

oferujących tego rodzaju asortyment. 

W zależności od sposobu eksploatacji 

zbiorników i zasobności portfela dostępne 

są różne rozwiązania. 

Układy dystrybucyjne w zbiornikach 

naziemnych zasilane są 230 V i oferują wy-

dajności do 120 l/min (najczęściej 72 lub 

90 l/min). Dzięki zastosowaniu nowocze-

snych urządzeń pomiarowych można mieć 

wpływ na prawidłowe gospodarowanie pali-

wem poprzez różne typy urządzeń rejestru-

jących. Mogą nimi być: przepływomierze 

analogowe, cyfrowe, tłokowe (nieczułe na 

zakłócenia magnetyczne i elektromagnetycz-

ne). Sprawność tankowania jest ograniczona 

tylko wydajnością elektrycznej pompy i dłu-

gością przewodów do napełniania. Napełnia-

nie zbiornika może odbywać się na dwa spo-

soby: linią napełniającą z zaworem w skrzyni 

dystrybucyjnej lub przez górny właz. 

Zbiornik powinien być posadowiony na płaskiej (wypoziomowanej), 
równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. 
Zbiornika nie wolno stawiać na powierzchnię nierówną, kamienistą. 
Nie wolno również stawiać zbiornika na podłożach niestabilnych, np. 
piasku. Nie potrzeba specjalnych nakładów przy jego posadowieniu.

Dwupłaszczowa konstrukcja urządzenia 
FuelMaster oraz systemy czujników 
gwarantują bezpieczne przechowywanie 
oleju napędowego. Urządzenie może mieć 
pojemność od 1200 do 9000 l. 

Przykładowa kompletacja urządzenia 
do przydomowego magazynowania 
paliw płynnych: zbiornik, 
przepływomierz, pompa, wąż, 
automatyczny pistolet i filtr paliwa.
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Oleje napędowe to nie jedyne płyny, które 
warto mieć na miejscu w bazie. Firma 
Petroconsulting oferuje także o podobnej 
specyfice zbiorniki na mocznik AdBlue dla 
ciężarówek. Oprócz charakterystycznego 
koloru taki zbiornik posiada specjalny układ 
podgrzewania mocznika, ponieważ ten 
zamarza poniżej 11o

°C.

Użytkowanie zbiornika o pojemności do 5000 l 
jest najlepszym rozwiązaniem dla osób 
zużywających ponad 10 000 l oleju napędowego 
rocznie. Przy takim obrocie paliwa zwrot kosztów 
zakupu nastąpi po około 2 latach. Bierze się tu 
pod uwagę zarówno niższą cenę paliwa, jak 
i niższe koszty tankowania – ze względu na brak 
konieczności dojazdu do stacji paliw. 

5000-litrowy zbiornik Fortis z licznikiem z sys-
temem kodowym MC. System MC łączy w so-
bie najnowocześniejszą technikę oraz łatwość 
obsługi. Ma możliwość zarządzania 50÷120 
użytkownikami w zależności od wskazanej 
wersji. System gromadzi informacje o dacie 
oraz godzinie tankowania, stanie licznika oraz 
ilości wybieranego paliwa.

Jednym z kluczowych produktów fi rmy 

Kingspan Environmental jest FuelMaster 

– przenośne urządzenie na olej napędo-

wy z dystrybutorem paliwa. FuelMaster 

to rozwiązanie dla fi rm i osób prywatnych 

posiadających pojazdy z silnikami wyso-

koprężnymi, np. samochody, maszyny bu-

dowlane, traktory, itp. Jego dwupłaszczo-

wa konstrukcja oraz systemy czujników 

gwarantują bezpieczne przechowywanie 

oleju napędowego. Urządzenie może mieć 

pojemność od 1200 do 9000 l. FuelMaster 

dostępny jest w trzech opcjach wyposaże-

nia – Light, Standard oraz Premium. Stan-

dardowo wyposażony jest m.in. w: pompę, 

przepływomierz, czujnik poziomu i prze-

cieku oraz automatyczny nalewak. Opcja 

Premium wyposażona jest dodatkowo 

w terminal XTrack, dzięki któremu użyt-

kownik może monitorować zbiornik z każ-

dego miejsca na świecie za pośrednictwem 

internetu. 

Wszystkie produkty fi rmy Kingspan 

Environmental wykonane są z polietylenu, 

który charakteryzuje się wysoką odporno-

ścią na uszkodzenia mechaniczne, korozję, 

zmienne warunki atmosferyczne oraz pro-

mieniowanie UV.

FuelMaster spełnia wszystkie wyma-

gania prawne dotyczące przechowywa-

nia oleju napędowego, posiada certyfi kat 

OFCERT, pozytywną opinię ppoż. i IOŚ 

oraz zatwierdzenie typu UDT. Urządzenie 

objęte jest standardowo 2-letnią gwaran-

cją, okres ten można przedłużyć do 5 lat, 

rejestrując zbiornik u producenta.

Natomiast fi rma Fortis oferuje dystry-

butor z licznikiem mechanicznym K33 

bądź elektronicznym K600 oraz z liczni-

kiem z systemem kodowym MC lub z sys-

temem GIR.

Licznik mechaniczny serii K33 umożli-

wia pomiar wydawanego paliwa z dokład-

nością +/–2%. To najprostsze rozwiązanie. 

Zastosowanie będzie miało tam, gdzie po-

trzebny jest szybki i prosty pomiar. K600 

to licznik elektroniczny zapewniający po-

miar wydawanego paliwa z dokładnością 

do 0,5%. Ma możliwość elektronicznej 

kalibracji poprzez ustawienie współczyn-

nika gęstości. MC Box System to już urzą-

dzenie kodowe. MC umożliwia kontrolę 

ilości pobranego płynu oraz identyfi kację 

osób upoważnionych. Jest jeszcze system 

GIR-Pandora. To najbardziej zaawanso-

wany system zarządzania rozchodem pa-

liw. Został stworzony w celu uszczelnienia 

gospodarki paliwowej. Jego oprogramo-

wanie łączy się z bazą przy użyciu: WiFi, 

GSM, GPRS lub kabla RS 485. Urządzenie 

identyfi kuje do 15 000 kierowców i po-

jazdów (data oraz godzina tankowania, 

rejestracja stanu licznika oraz ilość wybie-

ranego paliwa). Urządzenie wzbudza alar-

my z powiadomieniami wysyłanymi 

e-mailem, faksem lub SMS-em (stany 

zbiorników, przekroczenie limitów itd.).

Firma Petroleo oferuje zaś DMS – Diesel 

Management System. To inny zaawanso-

wany system ewidencji i kontroli procesu 

tankowania. Narzędzie to służy do kom-

pleksowego zarządzania gospodarką pa-

liwami, AdBlue i fl otą pojazdów. Poziom 

paliwa oraz wszelkie zdarzenia dotyczące 

procesu tankowania przesyłane są na kom-

puter użytkownika on-line. Dwustopnio-

wy poziom logowania zapewnia nadzór 

i bezpieczeństwo w procesie wydawania 

paliwa. Użytkownik posługuje się kartą 

dostępu RFID – tylko ta karta upoważnia 

do zatankowania paliwa. Jednocześnie 

bezwzględnie rejestruje i przypisuje dane 

związane z procesem tankowania do po-

jazdu i kierowcy (ilość, datę i inne). System 

DMS powstał, aby zarządzając paliwem 

i fl otą pojazdów, wygenerować oszczęd-

ności. Umożliwia również efektywniejsze, 

szybsze i łatwiejsze zarządzanie informa-

cją. Wiedza dostępna jest w kilka sekund 

w postaci raportów. Raporty zawierają 

nieprawidłowości i przekroczenia norm 

i limitów oraz budżetu kosztów. Alarmy 

wskazują obszary, w których mogą wystę-

pować nieprawidłowości, a alerty moty-

wują i mobilizują do ich wyeliminowania.

Firma Swimer oferuje zbiorniki z ob-

szerną szafą dystrybucyjną oraz szero-

kim włazem rewizyjnym umożliwiającym 

sprawdzenie zbiornika wewnętrznego bez 

konieczności zdejmowania płaszcza ze-

wnętrznego. Istnieje możliwość dostoso-

wania układu dystrybucyjnego i systemu 

zarządzania dystrybucją paliw do indywi-

dualnych potrzeb. Swimer oferuje prze-

pływomierze tłokowe (niepodatne na za-

kłócenia elektromagnetyczne) nie tylko 

w systemach zarządzania dystrybucją, lecz 

również w zestawie z wyświetlaczem cyfro-

wym, co jest dużo tańszym rozwiązaniem.

Własny zbiornik jest bardzo ekono-

micznym rozwiązaniem, które pozwala 

na zakup paliwa po cenach hurtowych, 

ciągłą kontrolę ilości tankowanego pali-

wa przy wykorzystaniu przepływomierza 

oraz utrzymywanie stałego zapasu oleju 

napędowego. Jest to idealne rozwiązanie 

dla fi rm użytkujących pojazdy i maszyny 

przemysłowe napędzane silnikami wy-

sokoprężnymi, które szybko zwraca się 

z nawiązką. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański, Kingspan, 

Petroconsulting, Petroleo, Swimer
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F irma Mariusza Mańkowskiego po-

wstała w 1997 r., natomiast od 2001 

zajmuje się głównie dystrybucją 

zbiorników do przechowywania oleju na-

pędowego oraz AdBlue. W jej ofercie znaj-

dują się również zbiorniki do wody pitnej 

i deszczowej oraz nawozów płynnych, np. 

RSM, chemikalia, olej przepracowany, olej 

opałowy i inne. 

Sprzedawane produkty charakteryzują 

się najwyższą jakością i spełniają wszyst-

kie wymagane certyfi katy obowiązujące 

w Polsce i UE. Firma MiM jest autoryzo-

wanym dystrybutorem urządzeń King-

span Environmental oraz Horn Tecalemit 

GmbH. W jej ofercie znajdują się głównie 

zbiorniki Kingspan wyposażone w układy 

dystrybucyjne jednego z największych eu-

ropejskich producentów Horn Tecalemit. 

Rzeczywiste 
parametry

Obecnie, gdy rynek obfi tuje w różnych 

producentów, pewną trudność nastręcza 

wybór najlepszych rozwiązań. Niektórzy 

podczas zakupu kierują się tylko ceną, nie 

zwracając uwagi na elementy składowe 

zbiornika i układu dystrybucyjnego. Ta-

kie zakupy najczęściej kończą się wymianą 

zakupionego produktu. Często zdarza się, 

że producenci lub dystrybutorzy urządzeń 

nierzetelnie informują o wszystkich para-

metrach oferowanych produktów. Jednym 

z najczęstszych „grzechów” jest podawa-

nie parametrów nominalnych, które są 

osiągalne tylko w określonych warunkach, 

często w tzw. warunkach laboratoryjnych. 

Takie oznaczenia znacznie odbiegają od 

rzeczywistych wyników. Między innymi 

dlatego fi rma MiM oferowane zbiorniki 

wyposaża w układy niemieckiego partnera 

– Horn Tecalemit. Wszystkie prezentowa-

ne parametry poszczególnych produktów 

są w tym wypadku wynikami rzeczywi-

stymi, osiąganymi podczas codziennego 

użytkowania. 

W ofercie fi rma MiM posiada liczni-

ki analogowe, cyfrowe, pompy o różnych 

wydajnościach oraz dystrybutory legali-

zowane również legalizowane z systemem 

samoobsługowym. 

Samoobsługa

Firma jest liderem w sprzedaży zbior-

ników i dystrybutorów z systemem samo-

obsługowym. Systemy samoobsługowe 

zdecydowanie ułatwiają użytkowanie oraz 

zwiększają kontrolę wydawanego paliwa, 

przez co ograniczają koszty działalności 

fi rmy. Obecnie oferowane systemy samo-

obsługowe umożliwiają integrację z mo-

nitoringiem pojazdów (np. XTRACK). 

Logowanie użytkowników może być jed-

no- lub dwustopniowe z opcją dodatko-

wego zabezpieczenia kodem PIN. Dystry-

butory Horn pozwalają również rozliczać 

paliwo z podziałem na poszczególne zada-

nia np. na poszczególne budowy czy prace 

polowe. 

Systemy Horn (HDA, HDM) dzielą 

się na klika opcji. Poszczególne rodzaje 

dystrybutorów mogą być dopasowane do 

różnych wymagań zamawiających. Dane 

mogą być przenoszone na pamięci przeno-

śnej typu pendrive, przewodowo poprzez 

RS, LAN lub bezprzewodowo poprzez 

WiFi, GPRS, GSM. ▐

Fot. MiM

KomfortoweKomfortowe tankowanie tankowanie
17 lat doświadczenia i ponad 4000 sprzedanych zbiorników do 
oleju napędowego oraz AdBlue. Takim dorobkiem może pochwalić 
się firma Handlowo-Usługowa MiM Mariusz Mańkowski.

HDM eco 
Box to 

dystrybutor 
paliwa, który 

idealnie 
nadaje się do 

montażu na 
ścianie lub na 

zbiornikach 
mobilnych.

HDM pro to profesjonalny 
dystrybutor do tankowania oleju 

napędowego. Sprawdzi się zarówno 
w przyzakładowych stacjach 

benzynowych, jak i w firmach 
transportowych czy rolnictwie. Zaletą 

tego dystrybutora jest unikalny 
system identyfikacji użytkowników 

oraz pojazdów umożliwiający 
jednoznaczne przypisanie tankowania 
do konkretnego kierowcy i pojazdu za 

pomocą kart i breloków RFID.

Dystrybutor 
umożliwia 
ustawienie 
maksymalnej 
dopuszczalnej 
liczby litrów 
tankowanego 

paliwa. Może z niego korzys-
tać aż 2000 zarejestrowanych 
użytkowników lub pojazdów. 
W pamięci mieści się 
10 tys. operacji.
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Przegląd opon budowlanych

 Kormoran
Budowlane on/off road

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca

F ON/OFF 11R22,5

12R22,5

13R22,5

295/80R22,5

315/80R22,5

D

D

D

D

D

B

B

B

B

B

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

Oś napędowa

D ON / OFF 12R20

11R22,5

12R22,5

13R22,5

295/80R22,5

315/80R22,5

D

D

D

D

D

D

B

B

B

B

B

B

72 dB

72 dB

72 dB

72 dB

72 dB

72 dB

Oś wleczona

ON/OFF 385/65R22,5 C B 71 dB

 Goodyear

Budowlane

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca

MSS 445/75R22,5 C B 71 dB

MSS II 12R22,5

12,00R20

12,00R24

13R22,5

265/70R19,5

275/70R22,5

295/80R22,5

385/65R22,5

C

C

C

D

D

D

D

C

B

B

B

B

B

B

B

D

70 dB

71 dB

71 dB

70 dB

71 dB

72 dB

71 dB

73 dB

MSS II DS 13R22,5

385/65R22,5

D

C

B

B

70 dB

73 dB

Oś napędowa

MSD II 12R22,5

12,00R20

12,00R24

315/80R22,5

13R22,5

295/80R22,5

D

E

D

E

E

E

B

B

B

B

B

B

72 dB

73 dB

73 dB

74 dB

73 dB

73 dB

Oś naczepowa

MST II 385/65R22,5 C B 72 dB

Terenowe

Uniwersalne

ORD 12,00R20

12R22,5

13R22,5

12,00R24

375/90R22,5

E

E

E

D

E

B

B

B

C

B

76 dB

75 dB

76 dB

75 dB

75 dB

Oś napędowa
SP 482 13R22,5

295/80R22,5

315/80R22,5

E

E

D

B

C

B

74 dB

74 dB

74 dB
Oś wleczona
SP 282 385/65R22,5

445/65R22,5

C

C

B

B

72 dB

70 dB

HSR 1 275/70R22,5
305/70R22,5

D
C

B
B

70 dB
70 dB

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

C
C
C
C
C

C
C
C
C
C

73 dB
73 dB
73 dB
73 dB
73 dB

HSR 2 Extra Duty 315/80R22,5 D C 73 dB
On/off road
HSC 12,00R20 C C 70 dB
HSC 1 11R22,5

12R22,5
13R22,5
295/80R22,5
315/80R22,5
385/65R22,5

E
D
D
D
D
C

C
C
C
C
C
C

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

HSC 1 Extra Duty 12R22,5
315/80R22,5

D
E

C
C

73 dB
73 dB

Oś napędowa
HDC 385/65R22,5
HDR 245/70R19,5

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

E
E
D
D

E
E
E
D
D

C
C
C
C

C
C
C
C
C

73 dB
75 dB
75 dB
76 dB

75 dB
75 dB
75 dB
75 dB
76 dB

HDR 1 Extra Duty 12R22,5 F C 75 dB
HDR 2 295/80R22,5 E C 76 dB
HDR 2+ 315/70R22,5

315/80R22,5
D
D

C
C

76 dB
76 dB

HDR 2 Extra Duty 315/80R22,5 E C 78 dB
HDR 2 Extra Duty * 315/80R22,5 D C 76 dB
On/off road
HDC 12,00R20 E C 74 dB
HDC 1 12R22,5

13R22,5
295/80R22,5
315/80R22,5
325/95R24

E
E
D
D
C

C
C
C
C
C

74 dB
74 dB
74 dB
74 dB
70 dB

HDC 1 Extra Duty 12R22,5
315/80R22,5

E
E

C
C

74 dB
74 dB

Oś wleczona
HTR 365/80R20

11R22,5
315/80R22,5

C
C
C

C
C
C

70 dB
70 dB
70 dB

HTR2 385/65R22,5
445/65R22,5
295/60R22,5
385/55R22,5

B
C
C
C

C
C
C
C

71 dB
73 dB
70 dB
73 dB  

HTR 2 Extra Duty 385/65R22,5 C C 73 dB
On/off road
HTC 275/70R22,5

425/65R22,5
E
C

C
C

74 dB
74 dB

HTC 1 385/65R22,5
445/65R22,5

D
C

C
C

73 dB
74 dB

HTC 1 Extra Duty 385/65R22,5 D B 73 dB

 Dunlop

Budowlane

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca
SP382 11R22,5

13R22,5

295/80R22,5

315/80R22,5

385/65R22,5

C

D

D

D

C

B

B

B

B

B

69 dB

68 dB

69 dB

69 dB

69 dB

 Continental

Budowlane

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca

HSR 10,00R20

11,00R20

12,00R20

9R22,5

10R22,5

11R22,5

12R22,5

13R22,5

12,00R24

D

D

C

D

D

C

C

D

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

73 dB

73 dB

73 dB

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

73 dB

 Bridgestone

Budowlane on/off road

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Uniwersalne

M840 10R22,5

11R22,5

12R22,5

13R22,5 

275/70R22,5

295/80R22,5

315/80R22,5

D

D

D

D

E

D

D

B

C

C

C

C

C

C

72 dB

72 dB

73 dB

72 dB

70 dB

72 dB

73 dB

Oś napędowa

L355 13R22,5

315/80R22,5

E

E

B

C

75 dB

75 dB

Oś naczepy

M840 10R17,5 E D 70 dB

M748 385/65R22,5

425/65R22,5

445/65R22,5

D

D

C

B

D

D

74 dB

70 dB

71 dB

Terenowe

Uniwersalne

L317 12R22,5

13R22,5

F

F

C

D

73 dB

73 dB

 Barum
Budowlane on/off road

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Uniwersalne

BU 54 12R22,5

13R22,5

315/80R22,5

E

E

D

C

C

C

70 dB

70 dB

70 dB

BU 51 12,00R20 D C 73 dB

NR 55 11,00R20 E C 73 dB

Terenowe

Uniwersalne

BS 49 445/65R22,5 C C 73 dB

BS 71 12,00R20 D C 76 dB

BS 73 12R22,5

13R22,5

315/80R22,5

E

E

D

C

C

C

76 dB

75 dB

76 dB
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XZL 8,25R16
255/100R16
11,00R20
12,00R20
14,00R20
16,00R20
335/80R20
365/80R20 
365/85R20
395/85R20
24R21
13R22,5
445/65R22,5

XZL+ 14,00R20

XZL 2 395/85R20

XML 14,00R20

 Sava

Budowlane

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca
Avant MS 2 12R22,5

13R22,5

315/80R22,5

C

D

D

B

B

B

73 dB

73 dB

73 dB

Oś napędowa
Orjak MS 12R22,5

13R22,5

315/80R22,5

D

E

D

B

B

C

74 dB

74 dB

75 dB

Oś wleczona
Cargo MS 385/65R22,5 C B 72 dB

 Taurus

Budowlane on/off road

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Uniwersalne
TOP2000 U 
ON/OFF

11R22,5
12R22,5
13R22,5
295/80R22,5
315/80R22,5

D
D
D
D
D

C
C
C
C
C

70 dB
70 dB
70 dB
70 dB
70 dB

Oś napędowa
TOP2000 D 
ON/OFF

12R20
12R22,5
13R22,5
315/80R22,5

D
D
D
D

C
C
C
C

72 dB
72 dB
72 dB
72 dB

Oś wleczona
TOP2000 
ON/OFF 

385/65R22,5 C B 71 dB

 Pirelli

Budowlane on/off road

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Uniwersalne
AP05 385/65R22,5 C A 72 dB
FG88 13R22,5

315/80R22,5
C
D

A
B

70 dB
73 dB

Oś prowadząca
FG:01 315/80R22,5

295/80R22,5
13R22,5

C
D
D

B
A
A

72 dB
71 dB
73 dB

Oś napędowa
TG88 13R22,5

315/80R22,5
C
D

A
B

75 dB
74 dB

TG:01 315/80R22,5
295/80R22,5
13R22,5

D
E
E

A
A
A

75 dB
74 dB
76 dB

Terenowe
Uniwersalne
TQ99 Diamante 13R22,5

 Michelin

Budowlane

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Uniwersalne

X Works XZ* 325/95R24 D B 73 dB

X Works XZY 13 R22,5

315/80R22,5

D

C

B

B

68 dB

68 dB

XZY 9R22,5

10R22,5

445/65R19,5

D

D

D

B

B

B

69 dB

69 dB

71 dB

XZY 2 12,00R20

11R22,5

12R22,5

13R22,5

295/80R22,5

D

D

D

D

D

B

B

B

B

B

69 dB

69 dB

69 dB

69 dB

69 dB

XZH 2 R 13R22,5 E B 72 dB

XZY 3 385/65R22,5

425/65R22,5

445/65R22,5

C

C

D

B

B

B

73 dB

73 dB

73 dB

Oś napędowa

X Works XD* 325/95R24 D B 72 dB

X Works XDY 315/80R22,5

13R22,5

D

D

B

B

73 dB

73 dB

XDY 3 11R22,5

12R22,5

E

E

B

B

71 dB

71 dB

XDY 12,00R20 E B 74 dB

XDY+ PIL 295/80R22,5 E B 74 dB

Oś wleczona

XTY 2 265/70R19,5

275/70R22,5

D

D

B

B

70 dB

70 dB

Terenowe

Uniwersalne

XS 24R20,5

525/65R20,5
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Opony budowlane to zarówno te, któ-

re praktycznie nie opuszczają placów 

budów, jak i te, które nie tylko muszą 

sobie radzić w trudnym terenie, ale 

również na szosie. Jak pogodzić te dwa 

światy w jednej oponie? Na czym po-

winien polegać kompromis?

Segment opon wykorzystywanych 

w transporcie budowlanym musi spełniać 

szereg wymogów. Są one podyktowane 

skrajnie ciężkimi warunkami pracy. Przede 

wszystkim, opony takie muszą posiadać 

wysoką tolerancję na zużycie i zapewniać 

utrzymanie parametrów nośnych i trakcyj-

nych przez cały okres użytkowania. Regular-

nie eksploatowane pod dużym obciążeniem 

powinny również zachowywać pierwotne 

właściwości na każdym rodzaju nawierzchni 

i w każdych warunkach klimatycznych.

Wiele wysiłku wymaga opracowanie 

opon, które będą spełniać wszystkie te 

wymagania. Sztuką jest odpowiednie do-

branie technologii i komponentów w taki 

sposób, aby opona zapewniała zrównowa-

żone parametry przyczepności, nośności 

i odporności na uszkodzenia mechanicz-

ne, niezależnie od tego, czy pojazd porusza 

się na placu budowy, czy po drodze asfal-

towej. Kluczem do stworzenia takiej opony 

jest trwały karkas i najwyższej jakości mie-

szanka gumowa. Istotną rolę spełnia także 

układ bieżnika i jego głębokość, ponieważ 

bezpośrednio wpływają na trakcję na nie-

równej powierzchni. Głęboka budowa 

rowków z kolei sprzyja zaleganiu kamie-

ni w bieżniku, dlatego opony Bridgestone 

wyposażane są w ewakuatory, które usu-

wają je spomiędzy bloków. Ponadto pro-

dukty z oferty terenowej L317 i drogowo-

terenowej L355, M840, M748, posiadają 

oznaczenie M+S, co oznacza, że świetnie 

sprawują się również na błocie i śniegu.

Właściwości te czynią opony Bridgesto-

ne liderem w segmencie opon terenowych. 

Zostały one zaprojektowane tak, aby wy-

trzymać mordercze warunki użytkowania, 

zapewniając wyjątkową odporność na prze-

cięcia i uderzenia. Dodatkowe   zabezpie-

czenia ścian bocznych gwarantują świetną 

żywotność oraz bezpieczeństwo kierowcy.

Właściciele fl ot pojazdów budowla-

nych często twierdzą, że zakup opon 

premium do takich zastosowań mija 

się z celem. Czy słusznie? 

Trwałość i staranność wykonania opon 

budowlanych mają bezpośrednie odzwier-

ciedlenie w precyzji i wydajności pracy 

maszyn, a tym samym w jakości całe-

go przedsięwzięcia. Opony budowlane 

i przemysłowe klasy premium są znacznie 

trwalsze od standardowych, ponieważ wy-

konane są z większą dbałością, z lepszych 

komponentów oraz z wykorzystaniem 

bardziej zaawansowanych i dokładniej-

szych metod produkcji. Co ważne bardzo 

Opony pracujące w warunkach bu-

dowlanych narażone są na różne 

uszkodzenia. Jak należy o nie dbać, 

żeby ograniczyć ich awaryjność  i prze-

dłużyć im życie?

Przede wszystkim opony należy użyt-

kować zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

z zaleceniami producenta dotyczącymi 

właściwego ciśnienia i obciążenia. W ofer-

cie Bridgestone posiadamy opony drogo-

wo-terenowe oraz terenowe na każdą oś: 

napędową, kierującą, naczepową oraz uni-

wersalne, które spełniają swoją rolę w każ-

dej konfi guracji. Prawidłowa eksploatacja 

pozwoli ograniczyć awaryjność i przedłu-

żyć ich przebieg. Ważnym elementem jest 

także okresowa rotacja, dzięki której opo-

ny zużywają się równomiernie.

Obecnie sama opona to nie wszystko. 

Właściciele fl ot oczekują szerokiego pakietu 

» Kluczem do stworzenia opony budowlanej jest trwały 
karkas i najwyższej jakości mieszanka gumowa «

Użytkować zgodnie 
z przeznaczeniem
Jak dobrać opony budowlane, żeby spełniały swoje 
zadanie i jak o nie zadbać, żeby jak najdłużej posłużyły, 
mówi Marek Drewniak, dyrektor sprzedaży Opon Ciężarowych 
Bridgestone Sales Polska.

usług związanych z ich serwisem. Dlatego, 

aby zmaksymalizować potencjał ogumie-

nia we fl ocie, stworzyliśmy program Total 

Tyre Care. W ramach tej usługi nasi klienci 

otrzymują profesjonalną pomoc w zakresie 

zarządzania i eksploatacji ogumienia, dzięki 

czemu następuje wyraźne wydłużenie okre-

su jego eksploatacji, a co za tym idzie – ogra-

niczenie kosztów. Ponadto, duży wpływ na 

wydłużanie cyklu życia pojedynczej opony 

ma wspomniane już bieżnikowanie. Dzię-

ki niemu właściciel fl oty zamiast utylizo-

wać opony, nadaje im dodatkowy przebieg, 

otrzymując w pełni funkcjonalną oponę, na-

wet 30% tańszą od nowego produktu.

Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Dziewicka
Fot. Bridgestone

dobrze nadają się do bieżnikowania. Opo-

ny premium lepiej nadają się do tego pro-

cesu ze względu na wytrzymalszy karkas 

i lepszą mieszankę, które stanowią pod-

stawę przedłużania życia opony. Ponadto 

bardzo ważna jest technologia stosowana 

w procesie bieżnikowania. W tym zakre-

sie Bridgestone korzysta z doświadczenia 

fi rmy Bandag, twórcy najbardziej reno-

mowanego procesu regeneracji bieżników 

na świecie. Bieżnikowanie  metodą Bandag 

oznacza dla fi rm przede wszystkim znacz-

ne oszczędności. Optymalnie użytkowane 

opony ciężarowe można bowiem poddać 

temu procesowi nawet 2-3 razy, co dodat-

kowo zmniejsza koszt jednostkowy każdej 

z nich. Zastosowanie takich opon w całej 

fi rmowej fl ocie może przynieść nawet 35% 

niższy koszt w przeliczeniu na kilometr niż 

koszt opony fabrycznie nowej.
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P roblem z produktami farmaceutycz-

nymi polega na tym, że trzeba dopil-

nować niewidocznego. Przeprowa-

dzać procedury, których efektu najczęściej 

nie da się zobaczyć gołym okiem, ponieważ 

lek niszczeje niezauważalnie, a poza wszyst-

kim jest zwykle starannie opakowany. 

Każde ogniwo łańcucha dostaw musi 

sprostać ostrym rygorom, dotyczącym 

przede wszystkim temperatury. Każdy 

przeładunek to potencjalny punkt zapalny. 

Jednak nawet w miarę stabilne środowisko 

wnętrza chłodni na samochodzie czy na-

czepie może stwarzać zagrożenie. Wystar-

czy niestaranny załadunek czy nieumiejęt-

nie nastawiony agregat. 

Stabilna nisza

Transport leków staje się popularnym 

tematem. Na zdrowiu ludzie nie oszczę-

dzają. Produkcja przemysłu farmaceu-

tycznego rozwija się dość stabilnie. Prze-

woźnik ma zagwarantowaną pracę i to na 

dłuższy czas. Trudności, jakie napotyka się 

w tego typu transporcie sprawiają, że kon-

trahentów łączy często długoletnia więź 

oparta na zaufaniu. Producent woli za-

płacić więcej przewoźnikowi, którego zna 

i który go nie zawiedzie, niż szukać taniej, 

ale niepewnej oferty. 

Wytyczne dotyczące transportu farma-

ceutyków zawiera opublikowana przez 

Unię Europejską 7 marca 2013 r. najnow-

sza wersja przewodnika „Dobrej Prakty-

ki Dystrybucyjnej” (DPD) – ang. „Good 

Distribution Practice”, w skrócie GDP. 

Zastępuje ona poprzedni przewodnik 

Z aptekarską precyzją
Ulubiony przykład przewoźników zajmujących się lekami: zepsute jabłko 
od zdrowego łatwo odróżnić. Źle przechowywana czy przeterminowana tabletka 
może wyglądać identycznie jak dobra. Krone pomaga sprostać surowym 
warunkom przewozu farmaceutyków. 

Wyrafinowane metody pakowania zabezpieczają 
leki przed zmienną temperaturą oraz urazami 
mechanicznymi. Pharmserv zajmuje się m.in. 
przechowywaniem i przepakowywaniem leków. 

Rejestrator umocowany do izolowanego 
opakowania z lekami jest jednym 
ze sposobów dowiedzenia się, 
czy transport przebiegał prawidłowo 
na każdym etapie. 
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z 1994 r. Jest znacznie poszerzona, głów-

nie w związku z pojawieniem się nowych 

metod dystrybucji, w tym sprzedaży przez 

internet. W farmacji nasilił się również 

outsoursing usług dystrybucyjnych i trans-

portowych. Potrzebne okazały się nowe 

standardy. Przewodnik DPD jest dobrze 

znany na naszym gruncie i odwołuje się do 

niego Ministerstwo Zdrowia. 

Niezależnie od zmieniającej się sytu-

acji rynkowej podstawy są wciąż te same 

i sprowadzają się do: zapewnienia odpo-

wiednich warunków przewożonemu ła-

dunkowi na każdym etapie podróży oraz 

do szczegółowej rejestracji obejmującej 

zarówno przewóz, jak i wybrane aspekty 

eksploatacji pojazdu. Klarownie wyjaśnia 

to par. 7 niemieckiej ustawy o obrocie le-

kami, który ma swój odpowiednik w „Za-

sadach ogólnych” zamieszczonych w roz-

dziale 9. „Transport” przewodnika „Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej”: „Substancje 

wyjściowe, produkty pośrednie i końco-

we, jak również próbki należy przechowy-

wać w sposób zapobiegający pogorszeniu 

ich jakości i ryzyku pomyłek. Krytyczne 

parametry przechowywania i transportu 

muszą być kontrolowane oraz rejestrowa-

ne. Celem jest potwierdzenie zgodności 

z wymaganiami. […] Pojemniki z zapa-

sami oraz wewnątrzfi rmowe pojemniki 

transportowe nie mogą wywierać nega-

tywnego wpływu na jakość zawartości”. 

Na cebulkę

Ochrona leków ma kilka poziomów, 

które można porównać do ruskiej baby. 

Podstawowym zabezpieczeniem, niejako 

„w samym środku” jest opakowanie jed-

nostkowe. Kolejnym opakowanie zbiorcze, 

które wraz z innymi, takimi samymi two-

rzy zabezpieczony folią pakiet ładowany 

na paletę. Jeśli lek wymaga szczególnej 

ochrony, wykorzystuje się pojemnik (pu-

dełko), które stanowi swoistą „jednostkę 

transportową” także przewożoną na pa-

lecie. Tego typu duży pojemnik ułatwia 

podtrzymywanie właściwych warunków 

przewozu za pomocą odpowiedniej izola-

cji. Jest przy tym szczelny i nie dopuszcza 

do zabrudzenia zawartości oraz jej uszko-

dzenia. 

Na samym końcu są pojazdy. „Posiłkując 

się zaleceniami najnowszego przewodnika 

‘Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej’, formu-

łujemy oczekiwania wobec przewoźników, 

z którymi współpracujemy. Pojazdy, któ-

rymi są transportowane produkty naszych 

partnerów nie mogą mieć więcej niż 3 lata. 

Muszą stwarzać możliwość transportu 

w temperaturze od –29 do 29°C oraz od-

czytu temperatury bez otwierania drzwi. 

Urządzenia pomiarowe muszą być kalibro-

wane raz do roku. Przewoźnik powinien 

również przedstawić do wglądu certyfi kat 

ATP” – wymienia Martin Egger, odpowie-

dzialny za logistykę w fi rmie Pharmaserv 

GmbH & Co. KG. Zajmuje się ona szeroko 

pojętym zarządzaniem produkcją i logisty-

ką środków farmaceutycznych. Jest właści-

cielem wyspecjalizowanego parku prze-

mysłowego Behringwerke w Marburgu. 

Ma on tradycję sięgającą początków XX 

stulecia, a nazwę wziął od założyciela, zna-

nego bakteriologa uważanego za twórcę 

immunologii, laureata pierwszej Nagrody 

Nobla w dziedzinie fi zjologii i medycyny 

w 1901 r. Emila Behringa. Na terenie parku 

działają obecnie m.in. CSL Behring, No-

vartis Vaccines i Siemens. 

„Około 20% preparatów jest wrażliwych 

na temperaturę. Wśród nich szczepionki, 

insulina, erytropoetyna, antytoksyny, leki 

onkologiczne. Każdy pojazd przechodzi 

proces kwalifi kacji do przewozu leków, 

a przed każdym wyjazdem jest sprawdza-

ny wg listy obejmującej m.in. kontrolę 

temperatury i przekonanie się, czy we-

wnątrz nie ma wilgoci. Pewność, że każ-

de znajdujące się w ładowni opakowanie 

ma właściwe warunki, uzyskujemy dzięki 

czterem punktom pomiaru temperatury. 

Czasem, ze względu na wartość ładunku 

rezygnujemy z przewożenia go na dwóch 

poziomach” – uzupełnia Holger Strauß, 

szef zespołu technicznego centrum kom-

petencyjnego w Pharmaserv. Śledzenie 

transportu oraz rejestrację i zapis panują-

cych warunków ułatwiają obecnie systemy 

telematyczne. 

Większość farmaceutyków mieści się 

w dwóch grupach, wymagających kontro-

lowanej temperatury: od 2 do 8°C oraz od 

15 do 25°C. Nieliczne wymagają głębokie-

go mrożenia. 

Specjalnie dla leków

Naczepa Krone Cool Liner Duoplex Steel

ma certyfi katy Pharmaserv oraz Europe-

an Institute for Pharma Logistics GmbH 

(EIPL). Każdy pojazd jest certyfi kowany 

w zakładzie w Lübtheen. Naczepy są wy-

posażone w system telematyczny Krone 

Telematics i poddawane kilkudniowemu, 

wnikliwemu testowi w trudnych warun-

kach. Wykorzystuje się przy tym 24 re-

jestratory temperatury, rozmieszczone 

w różnych punktach nadwozia. Sprawdza 

się w ten sposób jednolitość warunków pa-

nujących w ładowni. Pojazd musi zapewniać 

nie tylko właściwą temperaturę, ale również 

spełniać wysokie standardy higieny. 

Podobnie jak inne produkty Krone, 

również naczepy do przewozu leków mają 

bogate wyposażenie dodatkowe. Ściany 

boczne mogą mieć grubość 45 lub 60 mm. 

Do wyboru są agregaty jedno- lub wielo-

temperaturowe, takie jak Carrier Vector 

1550 T z dodatkowym parownikiem MVS 

1100, Th ermo King SLXe 400 oraz Th ermo 

King SLX Spectrum z dodatkowym pa-

rownikiem S3. 

Ponadto proponowana jest dwupozio-

mowa podłoga, system zabezpieczania 

ładunku Vario Lock, ścianka działowa, do-

datkowe, jednoskrzydłowe drzwi boczne 

czy roleta z tyłu. Cennym dodatkiem dla 

przewoźników zaangażowanych w trans-

port produktów farmaceutycznych będzie 

na pewno wspomniany system Krone Te-

lematics. 

Wszelkie inne wyposażenie takie jak 

osie, typy belki przeciwnajazdowej, od-

bojników czy oświetlenia może być dopa-

sowane do wymagań nabywcy. Obecność 

w tak trudnym segmencie, jakim jest prze-

wóz leków świadczy o wysokich kwalifi ka-

cjach producenta naczepy, a także odwa-

dze do podejmowania zadań, w których 

bardziej niż masa i objętość liczy się… 

aptekarska precyzja. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Ciekawy przykład odbojnika 
z amortyzacją, pożądanego 
w transporcie delikatnych 
towarów. Krone proponuje 
również m.in. odbojniki 
rolkowe. 

Wnętrze naczepy z ruchomą 
przegrodą i dodatkowym 
parownikiem umożliwiającym 
przewóz dwóch rodzajów ładun-
ku, które wymagają odmiennej 
temperatury. 

Po zaparkowaniu przy 
rampie tylna ściana naczepy 
zostaje otulona specjalnym, 
pneumatycznym „rękawem”, 
który chroni jej zawartość przed 
warunkami atmosferycznymi. 
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tafl i szkła FloatMAX czy prefabrykatów 

PrefaMAX oraz naczepy kłonicowe Tim-

berMAX. Nazwy wszystkich obecnych 

produktów kończą się na „MAX”, co skró-

towo puentuje fi lozofi ę fi rmy. Chodzi nie 

tylko o maksymalną ładowność, ale szero-

ko pojmowaną maksymalną użyteczność 

i jakość. 

Spoglądając na różnorodność parkują-

cych na placu, gotowych do wysyłki pojaz-

dów łatwo zarazić się pasją do transportu 

„gabarytów” i przemyślnych rozwiązań 

cechujących ten typ przewozów. 

Opłacalna układanka

W rozmaitości tkwi siła oferty Faymo-

nvilla. Osiągnąwszy wysoki stopień spe-

cjalizacji poszczególnych pojazdów, fi rma 

postanowiła pójść w odwrotnym kierunku 

i zaproponować naczepę wszechstronną. 

Taka właśnie jest CombiMAX, która dzię-

ki tworzącym ją modułom może zmieniać 

się stosownie do chwilowych potrzeb na-

bywcy. Występując w roli „uniwersalnego 

narzędzia”, stanowi ona praktyczne uzu-

pełnienie takich rodzin naczep jak: Mega-

MAX, GigaMAX czy VarioMAX. 

Modułowa konstrukcja nie jest niczym 

nowym w pojazdach do bardzo ciężkich 

lub bardzo dużych ładunków. Wraz z pre-

zentacją naczepy CombiMAX została ona 

zaadoptowana do „typowego pojazdu dro-

gowego”, wyjaśnia producent. Dzięki nie-

mu „stwarzamy klientom niedrogą moż-

liwość indywidualnego skonfi gurowania 

pojazdu” – mówi Guy Fickers, dyrektor 

techniczny. Jeśli orientacyjnie przyjąć cenę 

VarioMAX za 100%, to ModulMAX kosz-

tuje 150%, a nowa CombiMAX – 115%. 

Szyja kręci 
wszystkim

CombiMAX jest przystosowana do 

ładunków o masie od 50 do 250 t. Może 

poruszać się po zwykłych drogach z mini-

malną prędkością 30 km/h. Należałoby ją 

zdefi niować jako jedyną w swoim rodzaju 

„naczepę do samodzielnego montażu”. Po-

szczególne elementy są zestawiane i spaja-

ne ze sobą za pomocą uniwersalnych złącz, 

znanych posiadaczom pojazdów Faymo-

nville od dawna. 

Zacznijmy od początku, czyli od „szyi”. 

CombiMAX może być podczepiona do 

Zalecane 
kombinowanie
Faymonville jest producentem specjalistycznych 
naczep, ale przekroczywszy próg fabryki, nie można 
oprzeć się wrażeniu, że to wypełnione skupieniem 
laboratorium wynalazców. 
Naczepa CombiMAX jest ich najnowszym pomysłem. 

Zakład w Büllingen jest położony 

wśród rozległych pól. Wokół pagór-

ki, lasy oraz sielskie belgijskie wsie 

i miasteczka. Zgiełk maszyn zamknięty jest 

w halach produkcyjnych. Na zewnątrz cisza. 

Słowo „pośpiech” nie występuje w słowniku 

pracowników i zarządu Faymonvilla. Nie-

cierpliwość rodzi błędy. Zysk długotermi-

nowy jest ważniejszy niż szybka forsa. 

Powstają tu pojazdy bardzo zindywidu-

alizowane o ładowności od 20 do ponad 

10 000 t. Przystosowane do różnego typu 

prac i wysyłane na wszystkie kontynenty, 

z wyjątkiem Antarktydy. Firma zasłynęła 

naczepami do ładunków ponadnorma-

tywnych, ale ma również w ofercie moduły 

samobieżne oraz niemal zwyczajne w ta-

kim towarzystwie naczepy do transportu 

Alain Faymonville, 
prezes zarządu

„Wprowadzenie serii
CombiMAX można przy-
równać do nakreśle-
nia wspólnej platformy 
dla Volkswagena Polo 
i Bentleya. Chcemy 

zrewolucjonizować rynek naczep niskopo-
dwoziowych.”

ciągnika siodłowego za pomocą uniwer-

salnej „łabędziej szyi”, która współpracu-

je z wózkami jezdnymi wyposażonymi 

w dowolny typ osi oferowanych przez 

Faymonvilla. Mogą to być zatem osie 

skrętne z zawieszeniem pneumatycznym 

lub hydraulicznym (kąt skrętu 45°) oraz 

osie wahliwe (kąt skrętu 60°) lub niezależ-

ne, indywidualnie zawieszone typu Twin 

Axle II (kąt skrętu 55°) – oba typy mają 

zawieszenie hydrauliczne, umożliwiają-

ce regulację wysokości pojazdu oraz 
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zmianę rozkładu obciążenia pomiędzy 

rzędami osi. 

Pomost ładunkowy może mieć po-

stać platformy wytrzymującej obciążenie 

do 180 t, ramy z belkami zewnętrznymi 

o zmiennej szerokości rozstawienia wy-

trzymującej do 150 t lub centralnego 

przęsła o nośności 150 t. Tym sposobem 

CombiMAX może posłużyć do transpor-

tu różnych ładunków, również stawiają-

cych tak odmienne wymagania jak duże, 

walcowate zbiorniki czy maszyny z gąsie-

nicami opierające się na centralnej belce 

„podbrzuszem”. 

Możliwe jest również zamontowanie 

środkowej belki, która pozwala regulować 

długość naczepy stosownie do wymagań 

ładunku. Wózki jezdne, które występu-

ją niezależnie od typu osi z platformą 

lub wzdłużnym zagłębieniem pośrodku, 

a w przypadku zwykłych osi i Twin Axle II 

dopuszczają również zamontowanie belki 

do wydłużenia pojazdu, można łączyć je-

den za drugim. 

Naturalnie na wózkach można również 

zainstalować obrotnice z kłonicami prze-

znaczone do długich ładunków. 

Przednie wózki mogą mieć od 1 do 3 osi 

lub rzędów osi, środkowe od 1 do 6, a tylne 

od 2 do 6. Szczególnie ciekawą innowacją 

jest „Joker”, czyli moduł z jednym rzędem 

osi wahliwych, który można zamontować 

w dowolnym praktycznie miejscu naczepy, 

aby zmniejszyć naciski na osie. Użytkow-

nik może zatem w wygodny i dość dowol-

ny sposób korzystać z możliwości pojaz-

du. Szczególnie, że możliwe jest również 

powiększenie jego szerokości za pomocą 

modułów z osiami doczepianych z boku. 

Zamiast „łabędziej szyi” można zamo-

cować dyszel.

Zawsze coś do zrobienia

Tak szeroko wykorzystywana moduło-

wość i unifi kacja z trzema zaledwie typami 

połączeń pomiędzy poszczególnymi ele-

mentami sprawia, że CombiMAX wyróżnia 

się łatwością adaptacji i wygodą użytkowa-

nia. W trakcie eksploatacji zmienia się wraz 

ze zmiennymi oczekiwaniami użytkowni-

ka. Poważnym ułatwieniem jest również 

przejrzysty panel sterowniczy „łabędziej 

szyi”, który ułatwia tworzenie bezbłędnie 

funkcjonujących, nowych „kombinacji” na-

czepy. Wymienne i „wędrujące” komponen-

ty przydają się również podczas podróży 

bez ładunku, gdy można małym nakładem 

sił zmniejszyć pojazd tak, aby mógł prze-

mieszczać się bez udziału pilota. Przy okazji 

można zaoszczędzić na ogumieniu. 

Idea prawdziwie uniwersalnego pojazdu 

sprzyja również lepszemu wykorzystaniu 

sprzętu i zmniejsza czas, jaki spędza on 

w bazie fi rmy przewozowej w oczekiwaniu 

na odpowiedni ładunek. 

Korzyści odnosi także producent. 

„Dzięki daleko posuniętej standaryzacji 

możemy obniżyć koszty pracy” – zauważa 

Arnold Luxen, dyrektor handlowy. „Com-

biMAX pozowli nam taniej, szybciej i bar-

dziej elastycznie reagować na specyfi czne 

żądania nabywców. Tak naprawdę nie 

wprowadzamy nic wyjątkowego. Combi-

MAX stanowi platformę łączącą na różne 

sposoby zalety istniejących już serii Mega-

MAX, MultiMAX, GigaMAX, VarioMAX 

i ModulMAX” – wyjaśnia Alain Faymon-

ville, prezes zarządu. 

Debiut CombiMAXa stał się impulsem 

do znacznych inwestycji w zakłady pro-

dukcyjne. Najmniej skorzysta główna fa-

bryka w Büllingen. Modernizacja ma po-

legać m.in. na zainstalowaniu kolejnych 

stanowisk spawalniczych, umożliwiają-

cych pracownikom wygodne, a zatem 

również bardziej precyzyjne wytwarzanie 

dużych elementów pojazdów. O 6300 m2

zwiększy się natomiast powierzchnia 

zakładu w Goleniowie koło Szczecina, 

który działa od 2005 r. Wzrośnie rów-

nież zatrudnienie. Jednocześnie powstaje 

nowy obiekt przy fabryce w Lentzweiler 

w Luksemburgu. Nowa hala zajmie po-

wierzchnię 10 000 m2. Większe zdolności 

wytwórcze są niezbędne w związku ze 

spodziewanym popytem na serię Combi-

MAX. W niedalekiej przyszłości Faymo-

nville zamierza wypuszczać 400 takich 

pojazdów rocznie. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Faymonville

Panel sterowniczy ulokowany 
na boku „łabędziej szyi” jest przejrzysty 
i stosunkowo prosty w obsłudze. 

Platformę można zastąpić belką 
centralną umożliwiającą regulowanie 
długości zestawu. 

O wszechstronności serii CombiMAX decyduje w znacznej 
mierze „łabędzia szyja” zdolna zgodnie współdziałać z wózkami 
jezdnymi wyposażonymi w różne typy osi. 

Naczepę CombiMAX można dostosować do położenia siodła 
ciągnika. W miejscu „łabędziej szyi” może pojawić się dyszel. 

Szybkie złącza usprawniają tworzenie pojazdu w kształcie 
dostosowanym do potrzeb ładunku. 
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Ciągnik do ciężkiego transportu, po-

dwójne kabiny dla wozów strażac-

kich, specjalny Low-Liner do przewo-

zu samochodów z podnoszoną osią pchaną 

i niewielkim ogumieniem, czteroosiowy 

pojazd z trzema tylnymi osiami zespolo-

nymi czy nawet pięcio- lub sześcioosiowe 

podwozia pod ciężkie pompy do betonu 

– to codzienność zakładów adaptacji sa-

mochodów ciężarowych w Molsheim. 

Spełniają one specjalne życzenia klien-

tów, których realizacja jest niemożliwa 

podczas seryjnej produkcji. Zarówno 

w przypadku pojedynczych egzemplarzy, 

jak i niewielkich serii, zakłady w Molshe-

im korzystają z doświadczenia własnych 

konstruktorów. Dział projektowy Custom 

Tailored Trucks (CTT) pracuje nie tyl-

ko nad rozwiązaniami, które powstają na 

życzenie odbiorcy, ale również nad wła-

snymi koncepcjami. Jednocześnie prowa-

dzone są tutaj prace konstrukcyjne doty-

czące produkcji seryjnej w Wörth. Właśnie 

w CTT opracowano najnowszy ciągnik do 

transportu ciężkiego (SLT) na bazie Actrosa 

i Arocsa (patrz: Truck & Van 3/2014). 

Zaletą korzystania z usług tego zakładu 

jest udzielana przez Mercedesa gwarancja 

na cały pojazd i rozliczenie na podstawie 

jednej faktury. Nie trzeba się również mar-

twić o dopuszczenie pojazdu do ruchu.

Jak seryjne

Ciężarówki przygotowane do zadań 

specjalnych spełniają wszystkie wyma-

gania stawiane pojazdom z produkcji 

seryjnej. Nie zawsze jednak specjaliści 

z CTT przygotowują wyrafi nowany po-

jazd specjalny. Czasem trzeba jedynie 

zmienić miejsce montażu zbiornika pali-

wa lub zmodyfi kować ramę pod określo-

ny typ zabudowy. Do CTT trafi a co piąty 

samochód ciężarowy wyprodukowany 

w Wörth. Jednak nie wszystkie są do-

stosowywane w Molsheim. Pracownicy 

CTT mają oddzielne stanowiska pracy 

w macierzystym zakładzie, gdzie robione 

są drobniejsze prace. Jeśli liczba specjal-

nych egzemplarzy jest znaczna, trafi ają na 

taśmę produkcyjną.

Dla całego procesu adaptacji przygo-

towywana jest kompletna dokumentacja, 

podobnie jak w przypadku pojazdu seryj-

Codzienne wyjątki
Ciężarówka na indywidualne zamówienie? Owszem. W alzackim miasteczku Molsheim 
powstają specjalistyczne wozy dosłownie „szyte na miarę”. Inżynierów z Mercedes-Benz 
Custom Tailored Trucks trudno czymś zaskoczyć.

W Molsheim powstają nie tylko ciągniki do transportu ciężkiego SLT, ale również pojazdy 
„szyte na miarę”, których specyfikacja nie mieści się w ramach produkcji seryjnej.
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nego. To sprawia, że pojazd może być ser-

wisowany w każdym warsztacie Mercedes-

-Benz na całym świecie.

W Molsheim pracuje około 600 pracow-

ników zajmujących się konstruowaniem, 

produkcją, sprzedażą i modyfi kowaniem 

pojazdów, montażem i lakierowaniem ka-

bin do Unimogów i wytwarzaniem części. 

Przez ich ręce przechodzi rocznie blisko 

8500 pojazdów.

Zakres prac w Molsheim jest zróżni-

cowany. Od 1967 r. przygotowuje się tu-

taj pojazdy na rynek francuski. Obecnie 

z myślą o francuskich klientach Sprintery 

i Fuso Cantery są wyposażane w tym zakła-

dzie w zabudowę wywrotkę. Tutaj również 

okleja się i przygotowuje obicia wewnętrz-

ne ścian przestrzeni ładunkowej w Sprin-

terach i Citanach dla francuskich klientów 

fl otowych. Głównie jednak przebudowy-

wane są samochody ciężarowe. Poza dużą 

liczbą adaptacji specjalnych najwięcej za-

mówień to modyfi kacje układu jezdnego 

i ramy. Od 2000 r., czyli powstania CTT, 

zamontowano łącznie ponad 22  tys.  osi, 

skrócono rozstaw osi o 6,2 tys.  km i wy-

dłużono o 21  tys.  km oraz przeniesiono 

150 tys. komponentów.

Potencjał 
w implementacji

CTT przygotowuje pojazdy głównie dla 

europejskich odbiorców, ale są one eks-

ploatowane na całym świecie. Do tej pory 

kilka tysięcy pojazdów trafi ło do Brazylii, 

Chin i Rosji, a nawet Australii i Indonezji. 

W sumie eksportowane są do 140 państw.

Projekty konstrukcyjne CTT, które 

pierwotnie powstają na indywidualne 

zamówienia, są potem wykorzystywane 

przy innych okazjach. Zaprojektowane 

np. dla odbiorcy z Finlandii tzw. podwozie 

„triple”, przeznaczone do ciężkich zadań 

transportowych, jest obecnie wykorzy-

stywane w pojazdach przeznaczonych do 

zbiórki odpadów w Monachium. Pięcio-

osiowe podwozia na bazie Arocsa pod wy-

wrotki i betonomieszarki wykorzystywane 

w Szwajcarii zaadaptowano również do 

niemieckich pomp do betonu i holender-

skich wywrotek.

Zakład w Molsheim ma 500  tys.  m² 

powierzchni. Produkcja jest podzielona 

na przebudowę i montaż samochodów 

ciężarowych, wytwarzanie komponentów 

skoncentrowane na kabinach do Unimo-

ga oraz części. Na 20  tys. m² znajduje się 

65 stanowisk montażowych i dwie komo-

ry lakiernicze. 220 pracowników zajmują-

cych się przebudową ciężarówek to więk-

szość załogi zakładów w Molsheim.

W najnowszej hali  Atelier 11 znajduje 

się 20 stanowisk przebudowy samocho-

dów ciężarowych. W razie potrzeby można 

tu przygotować linię niewielkiej produkcji 

taśmowej. Przede wszystkim powstają tu-

taj pojazdy pożarnicze. Fabryka w Wörth 

dostarcza przygotowane podwozie z kabi-

ną kierowcy bez tylnej ściany, moduł ka-

biny załogowej dociera z zakładów w Ak-

saray w Turcji, a montaż kabiny załogowej 

na podwoziu odbywa się w Molsheim. 

Mercedes-Benz Molsheim 

1967 – uruchomienie zakładów przez 
  importera Royal-Elysées

1968 – import samochodów dostawczych 

1969 – import wszystkich pojazdów 
  użytkowych

1970 – założenie Mercedes-Benz France

1978 – budowa salonu odbioru zamówio-
  nych pojazdów

1982 – zabudowa wnętrz autobusów

1984 – budowa spawalni

1991 – początek adaptowania samocho-
  dów ciężarowych na zlecenie 
  zakładów w Wörth

1993 – przeniesienie działalności 
  dot. samochodów osobowych

2000 – powstanie Mercedes-Benz 
  Custom Tailored Trucks

2000 – produkcja kabin do Unimogów 

2002 – przebudowa Fuso Canter

2008 – nowa hala produ kcyjna Atelier 11

2009 – nowy budynek działu konstruk-
  cyjnego i sprzedaży 

2011 – nowa lakiernia, nowy budynek 
  produkcyjny dla kabin Unimogów

2013 – nowy magazyn wysokiego 
  składowania

Aby przedłużyć ramę, 
trzeba ją przeciąć i do-
sztukować kawałek 
z wysokowytrzymałej stali.

Dołożenie dodatkowej osi czy 
wydłużenie rozstawu to często 
stosowany zabieg, gdy pojazd 
ma trudne zadania do wykonania.

Specjalne wymagania stawiane przed pojazdami zmuszają do prze-
prowadzenia różnych zmian. Jedną z nich jest przeniesienie zbiorników 
z paliwem, AdBlue i sprężonym powietrzem i umieszczenie ich w wieży 
za tylną ścianą kabiny. W ten sposób zyskujemy więcej miejsca na ramie.

www.truck-van.pl
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Po połączeniu stalowej ramy z elementami 
karoserii, kabina Unimoga jest gruntowana 
i lakierowana. Każda przechodzi przez kontrolę 
w tunelu świetlnym.

Duża grupa pojazdów, które muszą 
trafić do Molsheim, to „pożarniki”. 
Tutaj są doposażone w kabinę 
brygadową.

Magazyn wysokiego składowania 
to najnowsza inwestycja w zakład. 
W 14 rzędach regałów mieści się ponad 
4000 pozycji katalogowych.

Hala do produkcji części i komponentów 
wyposażona jest w 500 pras i 700 urządzeń 
spawalniczych. Rocznie przetwarzanych 
jest tutaj ok. 1500 t stali.

Kompletny pojazd odbierany jest z nie-

mieckiego zakładu.

Przedłużane są tutaj też ramy pojazdów. 

Usuwane są wszystkie elementy przymo-

cowane do ramy i demontowane tylne 

osie. Rama zostaje na środku podzielona, 

a po przedłużeniu ponownie zespawana. 

Ze względu na zmieniony rozstaw osi przy 

ponownym montażu poza wałem prze-

gubowym wymieniane są kable i przewo-

dy. Ponieważ specjalna zabudowa często 

wymaga dużo miejsca na ramie, zbiornik 

paliwa przenoszony jest za tylną ścianę ka-

biny kierowcy.

Wszystkie przebudowy przechodzą 

takie same testy jakościowe, jak modele 

seryjne. Każdy pracownik rejestruje w sys-

temie wykonane czynności, dokumentując 

w ten sposób proces powstawania pojazdu.

Dodatek

Przed dwoma laty CTT poszerzyło 

i zrestrukturyzowało produkcję zaawanso-

wanych technologicznie kabin Unimogów. 

W specjalnym urządzeniu stalowa rama 

kabiny i dostarczone pojedyncze elemen-

ty karoserii z kompozytu zostają skręcone 

i sklejone. Później kabiny są gruntowa-

ne i lakierowane. Każda poddawana jest 

dokładnej kontroli w tunelu świetlnym 

wyposażonym w mocne refl ektory. Na tej 

produkcji, zajmującej ok. 2000  m², pra-

cuje 30 osób. W ciągu roku wytwarzają 

800÷120 kabin. Z Molsheim dostarczane 

są w systemie „just-in-time” do zakładu 

w Wörth i tam montowane na Unimogach.

W Molsheim produkowane są również 

części wykorzystywane na miejscu oraz 

wysyłane dla zakładu w Wörth. Przy pro-

dukcji części do niewielkich serii wykorzy-

stuje się robota spawalniczego. Wykonuje 

się również cięcia laserowe, wygina, spa-

wa, sztancuje, wytłacza, maluje proszkowo 

i lakieruje na mokro. Na wyposażeniu jest 

ok. 500 pras i 700 urządzeń spawalniczych. 

Rocznie 90 pracowników działu produkcji 

części przerabia ok. 1500 t stali.

Od momentu powstania CTT wykonano 

ponad 150  tys.  adaptacji samochodów cię-

żarowych i stworzono ponad 6,5 tys. kodów 

specjalnych na części i komponenty. W mi-

nionych latach zakłady w Molsheim były sta-

le rozbudowywane. Mercedes zainwestował 

w halę produkcyjną Atelier  11, urządzenia 

produkcyjne oraz w niedawno uruchomiony 

magazyn wysokiego składowania z 14 rzęda-

mi regałów na ponad 4000 pozycji. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Daimler

Volvo Trucks poszerza swoją ofertę pojaz-
dów Euro 6, wprowadzając na rynek Volvo FE 
z niskowejściową kabiną Low Entry Cab (LEC). 
Zaprojektowano je specjalnie z myślą o wywo-
zie odpadów i miejskim transporcie dystrybu-
cyjnym. Jest wyposażone w kabinę z nisko po-
łożonym wejściem, całkowicie płaską podłogą 
i miejscami siedzącymi dla czterech osób. 

„Dzięki nowemu Volvo FE LEC potrafimy 
jeszcze lepiej niż dotychczas spełniać potrze-
by klientów. Jesteśmy jedynym producentem 
samochodów ciężarowych, który oferuje śmie-
ciarkę wyposażoną w niskowejściową kabinę 
i zautomatyzowaną skrzynię biegów jako alter-
natywę dla przekładni w pełni automatycznej. 
Volvo I-Shift zapewnia niższe zużycie paliwa, 

Jest już nowe 
Volvo FE Low Entry Cab

a dzięki swojej niskiej masie – także większą ła-
downość“ – mówi Pernilla Sustovic, menedżer 
ds. segmentu dystrybucyjnego w Volvo Trucks. 

Nowe Volvo FE LEC bazuje na modelu Vo-
lvo FE najnowszej generacji. Podwozie, układ 
napędowy i elementy sterujące są w obydwu 
tych pojazdach niemal identyczne. Natomiast 
FE LEC wyróżnia niskowejściowa, przelotowa 
kabina. Stopień wejściowy znajduje się na wy-
sokości 530 mm nad jezdnią. Funkcja „przyklę-
ku“ (aktywuje się automatycznie po uruchomie-
niu hamulca postojowego) pozwala zmniejszyć 
tę wysokość o kolejne 90 mm. Drzwi kabiny 
otwierają się o kąt 90 stopni, zaś jej podłoga 
jest całkowicie płaska. Kabina może być wypo-
sażona nawet w trzy fotele dla pasażerów. Aby 
zapewnić kierowcy jak najlepszą widoczność, 
jego fotel jest wysunięty nieco do przodu. Ob-
serwację otoczenia pojazdu ułatwiają również 
duże lusterka wsteczne i rampowe. W opcji do-
stępne są dodatkowe szyby boczne – w bocz-
nych ścianach kabiny za drzwiami. 

Volvo FE LEC otrzymało ogólnoeuropej-
ską homologację dla pojazdu kompletnego. 
Spełnia zarówno normy europejskie i szwedz-
kie, jak i rygorystyczne normy Volvo Trucks 
dotyczące bezpieczeństwa zderzeniowego. 
Pojazd miał swoją premierę na jednej z naj-
większych na świecie wystaw w branży ochro-
ny środowiska i zagospodarowania odpadów 
IFAT w Monachium. ▐

Fot. Volvo

www.truck-van.pl
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W 
czasie dwudniowej imprezy zor-

ganizowanej pod hasłem „Meet 

the world of effi  ciency” można 

było zapoznać się z najnowszymi pojaz-

dami MAN, również w praktyce podczas 

krótkich jazd testowych, oraz usługami 

oferowanymi przy zakupie samochodu 

ciężarowego (MAN Solutions). Takie spo-

tkania to również okazja do porozmawia-

nia z ekspertami MAN, dostawcami i pro-

ducentami zabudów oraz komponentów. 

Głównymi bohaterami imprezy były po-

jazdy MAN TGL, TGM, TGS i TGX wyko-

rzystywane m.in. w ruchu dalekobieżnym, 

w dystrybucji, jako pojazdy budowlane, 

w transporcie ciężkim, a także przez straż 

pożarną, w leśnictwie i w rolnictwie.

W czerwonych barwach

Po raz pierwszy producenci wozów stra-

żackich zaprezentowali swoje pojazdy w wer-

sji z silnikiem Euro 6. Zostały one wyko-

nane na podwoziach MAN z napędem na 

wszystkie koła TGM 13.290 4×4 BL i TGM 

18.340 4×4 BB. Tym samym niemiecki kon-

cern jest pierwszym dostawcą samochodów 

użytkowych, który w swojej ofercie dla straży 

pożarnej ma podwozia z jednostkami napę-

dowymi w wersjach od Euro 3 do 6. W nie-

których krajach, np. Niemczech, Austrii czy 

Wielkiej Brytanii, na podstawie pozwolenia 

dla pojazdów specjalnych, nadal można re-

jestrować nowe wozy strażackie wyposażo-

ne w silniki Euro 5. Na MAN Trucknology 

Days zaprezentowano m.in. pojazdy z ob-

rotowymi drabinami, masztami teleskopo-

wymi, pojazdy gaśnicze oraz transportowe, 

które w typoszeregach TGL i TGM nie wy-

magają stosowania dodatkowych substancji 

do oczyszczania spalin, np. AdBlue. Na torze 

testowym goście mieli okazję zapoznania się 

z unikalnym oprogramowaniem przełącza-

nia skrzyni biegów MAN TipMatic dostęp-

nej dla samochodów specjalnych. Zapew-

nia ono większe przyspieszenie, co razem 

z odpowiednią „strategią” zmiany biegów 

podczas jazdy na sygnale, umożliwia jak naj-

szybsze dotarcie na miejsce zdarzenia.

Z drogi na pole

Po raz pierwszy na Trucknology Days 

MAN zaprezentował rozwiązania dla rolnic-

twa. Nawet na krótkich odcinkach między 

gospodarstwem, polem lub magazynem za-

Na podbój rynku
Tegoroczne MAN Trucknology Days odwiedziło 
ok. 4500 gości. Każdy mógł znaleźć dla siebie coś inte-
resującego. Zaprezentowano aż 170 pojazdów.

Ciągnik siodłowy przeznaczony dla rolnictwa może być 
wyposażony np. w zaczep kulowy i wałek odbioru mocy, 
umożliwiający współpracę z przyczepami samozbierającymi, 
wozami asenizacyjnymi itp.

Na MAN Trucknology Days jest wiele pojaz-
dów, które trudno spotkać na co dzień. Przy-
kładem jest żuraw hydrauliczny zamontowany 
na 4-osiowym podwoziu TGS, z ciekawym 
systemem stabilizacji obejmującym dodatko-
wą, przednią podporę. Zwiększa ona stabil-
ność pojazdu i odciążą przednią oś. 
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stosowanie pojazdu ciężarowego może być 

bardzo opłacalne i wygodne. W porównaniu 

do tradycyjnych ciągników z przyczepami, 

można zyskać bardzo dużą ładowność i wyż-

szą prędkość jazdy. Poza tym zestawem na-

czepowym manewruje się łatwiej niż dwiema 

przyczepami wyposażonymi w obrotnicę. 

Takie pojazdy ciężarowe MAN z powodze-

niem znajdują zastosowanie przy transporcie 

różnego rodzaju płodów rolnych, np. zbóż, 

ziemniaków, buraków, ale także zielonki na 

kiszenie, nawozów czy obornika.

Na Trucknology Days 2014 MAN zapre-

zentował ciągniki siodłowe z palety TGS, 

które pod kątem wymagań sektora rolniczego 

zostały częściowo zmodyfi kowane. Jednym 

z nich był 2-osiowy MAN TGS z innowa-

cyjnym układem napędowym HydroDrive. 

System ten znakomicie sprawdza się podczas 

prac transportowych na nieutwardzonym te-

renie, gdy konieczna jest dodatkowa trakcja. 

Innym ciekawym pojazdem był uniwersalny 

ciągnik siodłowy MAN TGS 18.480 4×4 BL 

z naczepą wywrotką, wyposażony w specjalne 

opony: z przodu o szerokości 455 mm, z tyłu 

o szerokości 600 mm. Takie ogumienie zapew-

nia bardzo niskie naciski na podłoże, co zapo-

biega powstawaniu kolein i nie niszczy roślin, 

a skutecznie przyczynia się do wzrostu przy-

czepności pojazdu, co oczywiście przekłada 

się na większą siłę uciągu. Ciągnik nadal nie 

przekracza szerokości 2,5 m, dzięki czemu 

może swobodnie uczestniczyć w ruchu dro-

gowym. Specjalne wyposażenie umożliwia 

bezpośredni wjazd na pole, a tym samym 

współpracę z sieczkarnią samojezdną czy 

kombajnem zbożowym.

Dużym zainteresowaniem zwiedzających 

cieszył się również ciągnik siodłowy TGS 

w wersji dla rolnictwa i leśnictwa (LOF). Ma 

on homologację pojazdu specjalnego, bo dzię-

ki zastosowaniu nietypowych opon, jego sze-

rokość wynosi aż 3 m. Aby jak najlepiej speł-

niał stawiane przed nim wymagania, wybrano 

krótki rozstaw osi i zastosowano rozbudowaną 

instalację hydrauliczną. Na wyposażeniu po-

jazdu znalazł się również wałek odbioru mocy 

i zaczep kulowy, które umożliwiają współpracę 

z różnymi przyczepami rolniczymi.

Pojazdy ciężarowe MAN mogą być stoso-

wane w rolnictwie nie tylko podczas zbiorów. 

To zasługa specjalnego pakietu zimowego, 

który obejmuje np. płytę czołową do łatwego 

i szybkiego montowania osprzętu w postaci 

m.in. pługów czy zamiatarek, podwyższone 

refl ektory i kierunkowskazy, a także przyłącza 

hydrauliczne. Mimo sprzęgu siodłowego, za-

wsze jest też możliwość zamontowania posy-

pywarki, uzyskując w pełni funkcjonalny po-

jazd do zimowego utrzymania dróg. Wszystkie 

dodatkowe urządzenia są zasilane przez insta-

lację hydrauliczną z funkcją Load Sensing.

Asystent

Załączany opcjonalnie hydrauliczny na-

pęd na przednie koła zapewnia dodatkowo 

trakcję w trudnym terenie, np. na placu 

budowy czy śliskich podjazdach – zarów-

no podczas jazdy do przodu, jak i do tyłu. 

System HydroDrive to rozwiązanie dla sa-

mochodów, które zwykle poruszają się po 

nawierzchniach utwardzonych, ale raz na 

jakiś czas muszą skorzystać z dodatkowej 

trakcji. Można go włączyć podczas jazdy 

i bez względu na aktualne obciążenie. Kie-

rowca nie musi obawiać się pokonywania 

trudnych wzniesień. System MAN Hy-

droDrive tylko nieznacznie zwiększa masę 

własną pojazdu, a w porównaniu z klasycz-

nym układem napędowym na wszystkie 

koła, jest kilkaset kilogramów lżejszy. Wy-

sokość podwozia pozostaje przy tym bez 

zmian, co w praktyce oznacza komfortowe 

wchodzenie i wychodzenie z kabiny, a tak-

że nisko położony środek ciężkości, który 

w wymierny sposób wpływa na stabilność 

prowadzenia samochodu. Istotną zaletą jest 

również taki sam, niewielki promień skrętu, 

jak w odmianach tylnonapędowych.

Podobnie jak w poprzednich latach, przed 

monachijskim MAN Truck Forum można 

też było obejrzeć fl otę pojazdów „Trucks to 

go”. Są to zabudowane samochody wszyst-

Dzięki programowi „Trucks to 
go” wiele ciężarówek MAN jest 
dostępnych od ręki. Do wyboru 
są nie tylko ciągniki siodłowe, 
ale także w pełni zabudowane 
pojazdy specjalistyczne.

MAN TGL to bardzo 
praktyczne „narzędzie” 
dystrybucyjne. Łatwo 
nim manewrować 
i zapewnia bardzo 
dobrą widoczność. 

Ciężarówka rolnicza to świetne 
rozwiązanie w przypadku pól, które 
są położone w znacznej odległości 
od gospodarstwa, bo zapewnia wyż-
szą prędkość jazdy i ładowność 
niż tradycyjne ciągniki z przyczepami.

Dużą atrakcją tegorocznego MAN 
Trucknology Days były pojazdy przez-
naczone dla rolnictwa. Tak zmodernizo-
wanym ciągnikiem bez żadnych obaw 
można wjechać na pole, bezpośrednio 
pod sieczkarnię czy kombajn. 

Na MAN Trucknology Days zadebiutowały pojazdy 
pożarnicze z silnikami Euro 6. Przy włączonym sygnale 
jest uruchamiany specjalny tryb pracy skrzyni biegów, 
który pozwala na jak najszybsze dotarcie w miejsce akcji.

Po hybrydowych pojazdach dystrybucyjnych czy 
komunalnych przyszedł czas na betonomieszarkę. 
W porównaniu do klasycznych odpowiedników, 
taki pojazd pracuje ciszej i zużywa mniej paliwa.

Podczas MAN Trucknology Days 
nie brakuje ciekawych pokazów, 
a załadunek dłużyc można zoba-
czyć praktycznie tylko w lesie. 
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Ciekawym rozwiązaniem może być 3-osiowa 
wywrotka na podwoziu TGS z tylną osią skrętną, 
podnoszoną centralnym miechem. Unosząc ją, 
łatwo można dociążyć środkową oś, a dzięki 
temu sprawnie ruszyć na śliskiej nawierzchni.

Przy obsłudze budowy świetnie sprawdzi się 
„podmytowy”, 12-tonowy TGL, wyposażony 
w żuraw zakabinowy i trójstronną skrzynię 
samowyładowczą, a gdy to nie wystarczy, 
można skorzystać z przyczepy tandemowej.

kich typoszeregów, które można zamówić za 

pośrednictwem strony internetowej www.

man-truckstogo.com, a dzięki temu uniknąć 

obowiązujących terminów dostaw. Za po-

średnictwem tego kanału MAN w ciągu ostat-

nich dwóch lat sprzedał ponad 100 pojazdów 

ciężarowych. Oprócz ciągników siodłowych, 

„od ręki” są dostępne m.in. wywrotki, beto-

nomieszarki, śmieciarki, platformy robocze 

i pojazdy ratownictwa drogowego. Większość 

z nich jest pomalowana na biało, dzięki cze-

mu łatwiej przybierają barwy klienta. Aktu-

alna baza pojazdów należąca do programu 

„Trucks to go” obejmuje ponad 250 jednostek.

W drogę

Monachijska impreza to nie tylko cieka-

we spotkanie producentów i użytkowników 

pojazdów ciężarowych, ale także sygnał do 

wyruszenia w trasę fl oty pojazdów demon-

stracyjnych – MAN Trucknology Road-

Show 2014. Tym razem obejmie ona aż 

65 samochodów ze wszystkich oferowa-

nych typoszeregów, czyli TGL, TGM, TGS 

i TGX. Prezentowane kompletne pojazdy 

z zabudowami lub naczepami stanowią 

przekrój bogatej palety dostępnej w po-

szczególnych sektorach branży transpor-

towej: dystrybucyjnym, dalekobieżnym, 

budowlanym, ciężkim i komunalnym. Li-

sta rodzajów zabudów jest imponująca, bo 

obejmuje nadwozia skrzyniowe, plandeko-

we, zestawy do przewozu długiego drewna, 

wywrotki i betonomieszarki, skrzynie do 

przewozu napojów, żurawie itp. Dla sektora 

usług komunalnych przygotowano pojazdy 

do odśnieżania i wywozu śmieci, a dla stra-

ży pożarnych pojazdy do przewozu konte-

nerów. Program obejmuje także trzy ciągni-

ki siodłowe dedykowane dla rolnictwa. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

O MAN Trucknology Days również w programie 
„Na Osi” na antenie Motowizji. 

Zapraszamy do oglądania.
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ma problemu np. z wyprzedzaniem nawet 

z kompletem 9 osób na pokładzie i zała-

dowanym bagażnikiem. Przy tym zużycie 

paliwa jest na bardzo rozsądnym poziomie 

– w moim najnowszym aucie średnia z bli-

sko 5 tys. km ostatniej trasy to 8,7 l/100 km 

– komentuje Waldemar Śliwiński.

– Vivaro to bardzo trwałe i niezawodne 

auto, a to niezbędne cechy w przypadku 

samochodów użytkowanych niemal co-

dziennie na trasach przez całą Europę. 

Przykładowo klocki na przedniej osi wy-

mieniłem niedawno po przebiegu 160 tys. 

jazdy jest bez zarzutu. Choć trudno w to 

uwierzyć, w sprzedanym niedawno Vivaro, 

z przebiegiem 2,2 mln km, wciąż były ory-

ginalne amortyzatory na tylnej osi. Podob-

nie było z układem wydechowym. 

– Jeśli mógłbym coś poprawić w Vivaro, 

byłoby to wykończenie wnętrza. Chodzi 

o drobiazgi, ale uprzyjemniające jazdę. 

Na przykład dodałbym uszczelki w bocz-

nych szybach z tyłu, poprawił nieco kształt 

boczków drzwi, by można było oprzeć na 

nich rękę (teraz się zsuwa), a także dodał 

podświetlenie przycisków tempomatu 

– mówi Waldemar Śliwiński.

Nowy samochód – oczywiście Opla Vi-

varo – odebrał z salonu… kilka miesiący 

temu. Kolejne Vivaro to chyba najlepszy do-

wód na to, że właściciel fi rmy ŚliwaBus jest 

z tego modelu bardzo zadowolony. Bez wiel-

kiej przesady można powiedzieć, że silniki 

w samochodach tej fi rmy właściwie nie sty-

gną. Oczywiście, przy przebiegach idących 

w setki tysięcy kilometrów czasem trzeba 

coś wymienić, poza olejem. Z doświad-

czenia Waldemara Śliwińskiego wynika, że 

mniej więcej co 250 tys. km trzeba przej-

rzeć alternator, wymienić w nim szczotki 

i łożyska. Podobną trwałość mają wysprzę-

» Vivaro to bardzo trwałe i niezawodne auto, a to niezbędne
cechy w przypadku samochodów użytkowanych 
niemal codziennie na trasach przez całą Europę «

Milion kilometrów? 
To niewiele…
Waldemar Śliwiński nie jest typowym kierowcą, który rocznie 
pokonuje 15 tys. km. Samochody w jego firmie transportowej 
takie dystanse pokonują w… dwa tygodnie! Nic więc 
dziwnego, że po kilku latach mają ogromne przebiegi. Jeden 
z wciąż używanych przez firmę ŚliwaBus Opli Vivaro ma ponad 
milion kilometrów na liczniku. I wcale nie jest rekordzistą!

W 
zeszłym roku pan Waldemar sprze-

dał Opla Vivaro z 2007 r., którym 

przejechał… 2 232 000 km! Mniej 

więcej w połowie tego dystansu wymienio-

no silnik, ale – jak się później okazało – nie 

było takiej potrzeby! Wystarczyło znaleźć 

przyczynę wycieków płynu chłodniczego, 

co okazało się bardzo proste, a jednost-

ka… trafi ła do innego samochodu i jeździ 

do dziś. Podobnie jak rekordowe Vivaro 

– trafi ło na Łotwę i przez 10 miesięcy przeje-

chało kolejne 60 tys. km.

– Postawiłem na Opla Vivaro, bo było to 

pierwsze nowe auto w mojej fl ocie. Samo-

chód sprawdził się znakomicie, nie mia-

łem z nim żadnych problemów. Doskonale 

go poznałem i wiem, że niczym mnie nie 

zaskoczy – mówi Waldemar Śliwiński. 

– Wybrałem silnik 2.0 CDTI 114 KM, bo 

ma on układ rozrządu napędzany łańcu-

chem, dzięki czemu jest bezobsługowy. 

Nie ma ryzyka zerwania, jak w przypadku 

paska, nie bez znaczenia są także koszty, 

związane z kolejnymi wymianami zesta-

wu rozrządu. Moc jest wystarczająca, nie 

km, a tylne – po 240 tys. km. Wyniki były-

by lepsze, ale trochę jeździłem po Szwaj-

carii, a w górzystym terenie trzeba częściej 

korzystać z hamulców – dodaje z uśmie-

chem Waldemar Śliwiński. Zawieszenie 

ma prostą konstrukcję, a mimo to komfort 

gliki hydraulicznego sprzęgła. W fi rmie 

ŚliwaBus są one wymieniane niemal jak 

w samolotach, zanim zawiodą, co 250 tys. km.

Dzięki temu eliminuje się ryzyko usterki 

w trasie. Chyba nikomu nie trzeba tłuma-

czyć, jak kłopotliwa jest awaria samochodu 

np. w nocy, w połowie trasy z Polski do Fran-

cji, gdy podróżuje nim 9 osób? Samo sprzęgło 

bez trudu wytrzymuje milion kilometrów.

Nic więc dziwnego, że kolejnym samo-

chodem we fl ocie Waldemara Śliwińskiego 

jest także Opel Vivaro. Życzymy kolejnych 

milionów kilometrów bez awarii! ▐
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Ducato kontynuuje „wzornictwo połą-

czone z funkcjonalnością”. Nowości 

to dwa różne kolory kraty chłod-

nicy, dolna część zderzaka, nowe obrę-

cze kół 16”, nowe refl ektory ze światłami 

w technologii LED oraz zderzak przedni, 

3-częściowy – dzięki czemu jego naprawa 

będzie mniej kosztowna. W ofercie zna-

lazły się trzy wersje wykończenia: Classic, 

Techno i Lounge. Nowe są komfortowe 

fotele oraz uchwyt na kubki zintegrowany 

z konsolą. Na środku tablicy rozdzielczej 

znajduje się wielofunkcyjny uchwyt urzą-

dzeń mobilnych takich jak: smartfon czy 

tablet lub zwykłych notatników. 

Do różnych zadań

Nowe Ducato to również małe zapotrze-

bowanie na paliwo. Producent deklaruje 

spalanie od 5,8 l/100 km w cyklu NEDC 

(ang. New European Driving Cycle – nowy 

europejski cykl jezdny, składający się 

z części miejskiej i pozamiejskiej). To za-

sługa innowacyjnych silników MultiJet II

Euro 5+ z gamy: 2.0 MultiJet 115 KM 

o maksymalnym momencie obrotowym 

280 Nm (pięciostopniowa skrzynia bie-

gów), 2.3 MultiJet 130 KM o maksymal-

nym momencie obrotowym 320 Nm 

(sześciostopniowa skrzynia biegów); 

2.3 MultiJet 150 KM, o maksymalnym mo-

mencie obrotowym 350 Nm (sześciostop-

niowa skrzynia biegów) oraz 3.0 Multi-

Jet 180 KM o maksymalnym momencie 

obrotowym 400 Nm (sześciostopniowa 

skrzynia biegów). We wszystkich silnikach 

MultiJet 2.3 i 3.0 dostępna jest skrzynia 

biegów Comfort Matic o udoskonalonej 

konfi guracji, dostosowująca się do róż-

nych warunków jazdy i zadań. 

Poprawiono również wytrzymałość 

i niezawodność pojazdu, wzmacniając 

nadwozie i zamki, zwiększając komfort, 

udoskonalając hamulce i zawieszenie oraz 

sprzęgło. W nowym Ducato dmc dochodzi 

do 4,4 t, z obciążeniem na oś tylną do 2,5 t 

oraz ładownością do 2,1 t w furgonie.

Udało się również zredukować masę 

i zwiększyć ładowności, dzięki użyciu no-

wych materiałów i elementów. Przykładem 

jest specjalne zawieszenie tylne wykonane 

z kompozytu. 

10 tys. wersji

W standardzie oferowany jest system 

elektronicznej kontroli stabilności jazdy 

(ESC), udoskonalony dzięki systemowi 

przeciwdziałającemu dachowaniu, co po-

zwala zmaksymalizować komfort i zabez-

pieczyć ładunek przed nieprzewidzianymi 

ruchami pojazdu. Nowy Ducato wyposa-

żony jest w elektroniczny system kontro-

li ładunku (LAC), asystent ruszania pod 

górę (hill holder), system kontroli trakcji 

(ASR) i system wspomagania nagłego ha-

mowania (EBA). 

Aby manewry były łatwiejsze, w silni-

kach MultiJet 2.3 i 3.0 seryjnie będzie ofe-

rowany Servotronic, natomiast na żąda-

nie będą montowane dodatkowe systemy 

wspomagające jazdę, takie jak: Traction+ 

(wraz z asystentem zjazdu ze wzniesienia), 

asystent pasa ruchu oraz system automa-

tycznego rozpoznawania znaków drogo-

wych.

Nowy model ma w standardzie Blue-

tooth oraz odtwarzacz MP3, a w najbogat-

szej wersji– kolorowy ekran dotykowy 5”, 

kamerę cofania, wbudowaną w nawigację 

oraz tuner radia cyfrowego DAB.

Łącząc różne rodzaje nadwozia, silni-

ków i mechaniki pojazdu, można uzyskać 

około 10 tys. wersji tego modelu do trans-

portu towarów i osób oraz podwozi pod 

zabudowę. Furgony oferowane są w sze-

ściu wersjach ładowności, od 8 do 17 m³. 

Nowy Ducato furgon jest dostępny w 4 wa-

riantach długości i 3 wariantach wysokości 

dachu, a w wersji podwozie pod zabudowę 

ma 6 wariantów długości.

Za miesiąc przedstawimy więcej szcze-

gółów zmian, jakie zaszły w Ducato. ▐

KD 
Fot. Fiat

Same Same plusyplusy
Pięć generacji w ciągu 33 lat i ponad 2,6 mln sprzedanych egzemplarzy na całym świecie. 
To dorobek Fiata Ducato, którego kolejna premiera właśnie ma miejsce.

www.truck-van.pl
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Segment tzw. jednotonówek od 

dłuższego czasu wykazywał pew-

ne skostnienie. Niemieccy, włoscy 

i francuscy producenci co prawda wpro-

wadzali „facelift y” modeli, ale prawdziwej 

rewolucji nie było od dawna. Do czasu, 

jak o tym segmencie przypomniał sobie 

Ford, wprowadzając Transita Custom 

i jego osobową wersję – Turneo Custom. 

Ta najmłodsza konstrukcja niesie za sobą 

nie tylko świeżą i całkiem atrakcyjną 

sylwetkę, ale i dopracowane rozwiąza-

nia funkcjonalne, które cechują segment 

dużych vanów. Przepis na taki samochód 

jest pozornie prosty: ma mieć w miarę 

kompaktowe rozmiary, a na pewno mniej 

niż 2 m wysokości (by mieścić się w pod-

ziemnych garażach), zabierać na pokład 

9 osób zamiennie z kilkuset kg ładun-

ku, a najlepiej być gotowym do zabrania 

dowolnej kombinacji liczby pasażerów 

z solidną porcją towaru. Wszystko to 

z zapewnieniem komfortu, dynamiki 

i charakterystyki prowadzenia maksy-

malnie zbliżonej do samochodów osobo-

wych. Czy Fordowi to się udało?

Wielozadaniowiec

Gdy w nasze ręce trafi ł Turneo Custom 

w najwyższej wersji wyposażenia Tita-

nium, wiedzieliśmy, że czeka go osiem 

tygodni wytężonej pracy. Samochód miał 

zostać naszym głównym wsparciem lo-

gistycznym, obsługując tegoroczny cykl 

Spotkań Transportowych. Miał zatem 

odwiedzić z nami osiem miast w różnych 

zakątkach Polski, sprawnie i bezpiecznie 

dostarczając na miejsce 4- lub 5-osobową 

ekipę z wyposażeniem i materiałami kon-

ferencyjnymi. Te tygodnie ciężkiej pracy 

i ponad 9 tys. km przejechanych polski-

mi drogami było idealnym poligonem do 

sprawdzenia jego możliwości. 

Z zewnątrz Turneo Custom to całkiem 

miły dla oka van. Wyrazista stylistyka 

przodu i dynamiczna linia boku wpro-

wadza sporo świeżości do tego segmentu 

i budzi wśród obserwatorów duże zainte-

resowanie. Wersja krótka jest jeszcze bar-

dziej przyjemna dla oka, ale i przedłużona 

o 37 cm wersja L2 nie jest karykaturalna, 

jak ma to miejsce u niektórych konkuren-

tów. Jedyne, do czego można mieć zastrze-

żenia, to tylne światła. Owszem, są zgrab-

nie wkomponowane w bryłę pojazdu, by 

nie ograniczać otworu tylnych drzwi, ale 

jak na dzisiejsze standardy, to świecą tro-

chę niemrawo. 

Przejdźmy jednak do użyteczności. Tu 

można by pisać bardzo wiele albo skwi-

tować to jednym zdaniem: jest bardzo 

dobrze. Podczas testu wykorzystywaliśmy 

Customa zarówno jako wieloosobowego 

vana, jak i bagażówkę. Dostęp zarówno dla 

pasażerów, jak i towaru nie pozostawiał 

wiele do życzenia. Jedynie mniej wygim-

nastykowani lub starsi pasażerowie, chcąc 

zająć miejsce na kanapie obok kierow-

cy, musieli walczyć ze sporą wysokością 

podczas wsiadania. Rączka umieszczona 

nad drzwiami nie była tu zbyt pomocna. 

Bardziej by się przysłużyła, gdyby trafi ła 

na przedni słupek pojazdu (wzorem aut 

terenowych). Pasażerowie tylnych rzędów 

mają do dyspozycji taką właśnie rączkę 

i bardzo ją sobie chwalą. Tylna klapa może 

co prawda przytłaczać gigantycznym roz-

miarem, ale mimo to jej obsługa nie na-

stręcza trudności, a kąt otwarcia sprawia, 

że ryzyko uderzenia w nią głową podczas 

załadunku praktycznie nie występuje. 

Mistrz pojemności

We wnętrzu znajdziemy sporo przydat-

nych schowków, dostępnych zarówno dla 

podróżujących w pierwszym rzędzie, jak 

i przy tylnych kanapach oraz w przestrzeni 

bagażowej. Nawet przy trzech rzędach fo-

teli mieści się całkiem sporo ładunku. Co 

prawda nadkola wchodzą do wnętrza dość 

mocno, a ich obłe wykończenie utrudnia 

ustawienie na nich np. drugiej warstwy 

ładunku, ale trzeba pamiętać, że to jednak 

van głównie osobowy. 

Do tańca i do różańca
Nowy Ford Turneo Custom wykona w firmie niejedno zadanie. Kiedy trzeba, 
przewiezie w wygodnych warunkach dziewięć osób, innym razem zabierze kilkaset kilogramów 
całkiem sporego ładunku. Do tego nie zanudzi ani nie zamęczy kierowcy.

Dynamiczna sylwetka 
Turneo Custom w pełni znajduje 

odzwierciedlenie w rzeczywistych osiągach. 
Samochód z powodzeniem może pełnić rolę 

firmowego shuttle-busa, wygodnie i dynamicznie 
przewożąc dziewięć osób, a gdy trzeba zmienić się 

w pojemną bagażówkę.
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Przy przewozie większych i trudniej-

szych towarów warto zadbać o dodatkowe 

zabezpieczenie ścian bocznych lub solidne 

umocowanie ładunku. Wtedy pomocne 

okazują się uchwyty zamocowane w kilku 

kluczowych miejscach. Wyjmując ostat-

ni rząd, otrzymujemy 6-osobowego vana 

z gigantyczną przestrzenią ładunkową. Co 

prawda sama operacja pozbycia się foteli 

nie należy do przyjemnych, bowiem ważą 

one swoje, ale jest to cecha praktycznie 

każdego pojazdu tego segmentu – jedy-

nym wyjściem byłoby zastosowanie foteli 

pojedynczych. Gdy pozbawimy Customa 

obu rzędów siedzeń, otrzymujemy prze-

strzeń blisko 7 m3 do wykorzystania. Jakby 

tego było mało, do dyspozycji pozostaje 

jeszcze zintegrowany, składany bagażnik 

dachowy o nośności 130 kg. Zawsze moż-

na też domontować hak i pociągnąć ponad 

półtoratonową przyczepę.

Komfortownik

Zajmując miejsce za kierownicą trzeba 

wspiąć się odczuwalnie wyżej niż w innych 

pojazdach tego segmentu, jednak dzięki 

temu zyskujemy doskonałą widoczność. 

Siedzi się tu dość pionowo i brakuje nieco 

miejsca na lewą nogę, jak to w vanie, ale 

szeroki zakres ustawienia fotela (zwłaszcza 

dostępnego w wersji Titanium, oferujące-

go m.in. oddzielną regulację wysokości 

i kąta nachylenia siedziska) w połączeniu 

z dwupłaszczyznową regulacją kierowni-

cy pozwalają każdemu przyjąć wygodną 

pozycję, niemęczącą nawet podczas wielu 

godzin spędzonych za kółkiem. Regulo-

wany podłokietnik i poduszka lędźwiowa 

dodatkowo pomagają w dalszych trasach. 

Szczytem luksusu nie będzie oczywi-

ście podróżowanie z dwoma pasażerami 

w pierwszym rzędzie, ale i tak nie ma trage-

dii, zwłaszcza gdy miejsce to zajmie osoba 

o mniejszych gabarytach. Najlepiej jednak 

zostawiać to miejsce jako rezerwę, zwłasz-

cza że podróż „trójkami” w tylnych rzędach 

absolutnie nie zmniejsza komfortu podró-

ży. W obydwu pasażerowie nie będą narze-

kać na brak miejsca czy to nad głowami, 

czy na nogi. Komfortową jazdę zapewniają 

szerokie fotele z trzypunktowymi pasami 

i regulowanym pochyleniem oparć. Przy-

dają się rolety przeciwsłoneczne w oknach 

czy haczyki na ubrania, rozmieszczone nad 

oknami. W drzwiach i wytłoczkach z tyłu 

zagospodarowano kieszenie i miejsca na 

napoje, a w podsufi tce zlokalizowano lamp-

ki do czytania (nie przeszkadzające zbytnio 

kierowcy) i niezależne nawiewy klimaty-

zacji dla każdego z pasażerów. Dodatkowo 

w środkowej i tylnej części auta jest zdecy-

dowanie ciszej niż z przodu. 

Ford Turneo Custom Titanium 300L

Dmc (kg) ......................................................................................................................... 3000
Masa własna (kg) ............................................................................................................ 2085
Ładowność (kg) ................................................................................................................ 830
Objętość ładowni (maksymalna, tylko z pierwszym rzędem siedzeń) (m3)  ...................... 6,8
Długość ładowni (za 3 rzędem siedzeń) (mm) ............................................................... 1032
Maksymalna szerokość ładowni/między nadkolami (mm) ..................................... 1752/1350
Wysokość progu załadunku nad jezdnią (mm) ................................................................. 558
Wymiary drzwi w świetle: szerokość × wysokość (mm)
 Tylnych ............................................................................................................. 1225 × 1297
 Bocznych ........................................................................................................... 930 × 1292
Rozstaw osi (mm) ........................................................................................................... 3300
Długość/szerokość/wysokość (mm) ............................................................. 5339/1986/1977
Średnica zawracania (m) ................................................................................................. 13,4
Liczba miejsc ........................................................................................................................ 9
Silnik ..........................................................................................................Duratorq TDCi 2,2
Liczba cylindrów ................................................................................................................... 4
Pojemność (cm3) ............................................................................................................. 2198
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) .................................................................. 155/114/3500
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) ......................................................... 385/1600
Skrzynia biegów.................................................................................................................... 6
Średnie zużycie paliwa** (l/100 km) .................................................................................. 6,5
Gwarancja .......... podstawowa i na powłokę lakierniczą – 2 lata; 12 lat na perforację nadwozia
Przeglądy ........................................................................................... do 50 tys. km lub 2 lata
Cena wersji standardowej (zł brutto) ......................................................................162 914 zł

**według danych producenta

Kierowca ma do dyspozycji wszystko, 

co najbardziej potrzebne. Jest rozbudowa-

ny zestaw audio z nawigacją (choć niezbyt 

wielkim wyświetlaczem) oraz wielofunk-

cyjna kierownica z obsługą komputera po-

kładowego, tempomatu, radia i telefonu. 

W manewrach pomaga cała masa czujni-

ków z przodu i z tyłu, wraz z kamerą co-

fania, której wyświetlacz tradycyjnie dla 

Forda umieszczono we wstecznym luster-

ku. Jest też sporo pomocnej elektroniki, 

jak seryjny ESP z systemem kontroli ob-

ciążenia i zapobiegania przewróceniu, sys-

tem wspomagający ruszanie pod górę czy 

system ostrzegania o zmianie pasa, który 

zresztą bardzo często wyłączaliśmy (na 

szczęście wystarczy jeden ruch przełączni-

Oddzielny obwód klimatyzacji dla przedziału 
pasażerskiego z niezależnymi nawiewami nad 
każdym z miejsc, dodatkowe oświetlenie strefy 
pasażerskiej nierozpraszające kierowcy czy 
wieszaki na ubrania – to przykłady drobnych 
rozwiązań podkreślające dojrzałość konstrukcji.

Kierownica dobrze leży w dłoniach. 
Precyzyjny układ kierowniczy i dopracowane 
zawieszenie gwarantują pewną, bezpieczną 
i wygodną jazdę zarówno przy miejskich 
manewrach, jak i przy przejazdach 
z prędkościami autostradowymi.

Tablica rozdzielcza niemal jak w osobówce – to już standard w tej klasie vanów. 
Tę w Turneo Custom uzupełniają przydatne schowki i praktyczne pojemniki na napoje.

www.truck-van.pl
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krótkie jest przełożenie pierwszego biegu 

i wymaga albo przeciągnięcia obrotów, 

albo czeka nas mała „turbodziura” na 

dwójce. Napęd generalnie wydaje się nie 

przepadać za niskim zakresem obrotów 

i przy zejściu poniżej 1600 obr./min doda-

nie gazu w pierwszym momencie sprawia 

wrażenie, jakby silnik chciał się zdławić 

i dopiero po sekundzie samochód łapie 

oddech i zaczyna dynamicznie przyspie-

szać. Gdy jednak przyzwyczaimy się do ta-

kiej charakterystyki, to jazda nawet obcią-

żonym Customem może być dynamiczna. 

Turneo Custom zapewnia też precyzyj-

ne i pewne prowadzenie. Nasze jazdy od-

bywaliśmy w warunkach przejściowych, 

czasem z przymrozkami, czasem z desz-

czem, a czasem przy niemal letniej pogo-

dzie. Wszystko to na oponach zimowych 

i ze zmiennym obciążeniem, a mimo to 

auto nigdy nie zaskoczyło niepewnym za-

chowaniem na drodze czy ingerencją elek-

troniki. Jednym słowem Custom prowadzi 

się bardzo precyzyjnie i przewidywalnie. 

jedyny minus to podatność na boczny 

wiatr. Silniejszy podmuch potrafi  „przesu-

nąć” auto o 1/3 pasa, ale dalej zachowuje 

on pełną stabilność. Do autostradowego 

podróżowania nawet z obciążeniem ide-

alną prędkością okazywało się 125 km/h 

(mierzone z GPS, licznikowo 130 km/h) 

– to wartość zapewniająca dobre prowa-

dzenie i jeszcze nie największy hałas oraz 

w miarę rozsądne zużycie paliwa. Można 

też śmiało pojechać szybciej, ale wtedy 

niemały przecież van zaczyna lekko mysz-

kować po drodze. Wówczas też drastycznie 

wzrośnie zużycie paliwa. 

Podczas testu Turneo Custom zużył 

więcej paliwa, niż to zakładał producent. 

Podawane przez Forda wartości 6,3 l poza 

miastem i 7,1 w mieście są możliwe do 

osiągnięcia, ale wymagałyby niezwykle 

spokojnej jazdy nieobciążonym pojazdem 

w niemal idealnych warunkach drogowych. 

Jeśli chcemy wykorzystać pozostałe atuty 

pojazdu, jak jego ładowność, dynamikę 

i pewność prowadzenia, to bardziej realne 

wydają się wartości o około 2 l większe. Po-

ziom 9,3 l, jaki uzyskaliśmy można uznać za 

w miarę satysfakcjonujący, zważywszy na 

spore obciążenie pojazdu i dość wysokie 

prędkości przejazdowe na coraz liczniej-

szych autostradach i drogach ekspresowych.

Da się lubić

Custom to bardzo dobre rozwiązanie 

dla potrzebujących uniwersalnego po-

jazdu, którym przewiozą w wygodnych 

warunkach 9 osób, by po chwili zabrać 

kilkaset kilogramów ładunku o objętości 

blisko 7 m3, a nieco później połączyć oba 

zadania, zabierając np. 6 osób i całą masę 

bagażu. Samochód swym wyposażeniem 

i osiągami pozostaje przy tym dużo bliż-

szy wygodnemu, rodzinnemu vanowi niż 

typowemu dostawczakowi. Jego cena nie 

jest niska, ale konkurenci w tym segmen-

cie (głównie ci niemieccy) też cenią się 

wysoko. Turneo Custom to konstrukcja 

najnowsza ze wszystkich, a przy tym bar-

dzo funkcjonalna i dopracowana. Naj-

lepszą rekomendacją niech będzie fakt, 

że Customem aż chce się jeździć, zwłasz-

cza na dłuższych trasach, gdzie osiągami 

i komfortem prowadzenia zaskoczyłby 

niejedną osobówkę – a trzeba pamiętać, że 

to jednak 2 tony niezwykle funkcjonalnego 

samochodu. Jeśli zatem szukacie uniwer-

salnego, wygodnego, a przy tym całkiem 

zgrabnego i reprezentatywnego pojazdu, 

to Turneo Custom powinien znaleźć się 

w polu waszych obserwacji. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. R. Romaniuk, K. Dziewicka

My i nasz bagaż, który podróżował z nami po Polsce 
w ramach Spotkań Transportowych.

ka w dźwigni kierunkowskazów), bowiem 

na polskich, wciąż remontowanych dro-

gach był on nieco nadaktywny. Kierowca 

i pasażerowie przedniego rzędu znajdą 

wokół siebie sporo przydatnych i pojem-

nych schowków i wnęk na napoje (miesz-

czą się nawet 1,5-litrowe butelki), a pod 

środkowym fotelem zlokalizowana została 

przetwornica i gniazdko 230 V obsługują-

ce urządzenia o mocy do 150 W.

Dynamicznie, z uwagami

Ponad dwutonowego vana napędza 

2,2-litrowa jednostka Duratorq TDCi 

w najmocniejszej, 155-konnej wersji, dys-

ponującej momentem obrotowym 385 Nm.

Zestawiona z sześciobiegową przekład-

nią manualną, nawet przy pełnym obcią-

żeniu pozwala na całkiem dynamiczne 

przemieszczanie się po mieście i w trasie. 

Skrzynia biegów pracuje bardzo sprawnie 

i ma krótki, miły skok dźwigni. Nieco za 

Nawet przy komplecie pasażerów w ładowni zmieści się 
jeszcze sporo bagażu. Otwarta od tyłu konstrukcja ram 
foteli pozwoli na upchnięcie niewielkich paczek pod nimi. 
Boczne ściany nawet w osobowej wersji z topowym 
wyposażeniem wyłożono solidnym plastikiem, 
a w kluczowych miejscach zamontowano solidne uchwyty 
do mocowania ładunku. Użyteczność wzięła górę nad 
luksusowym charakterem – z korzyścią dla Customa.

Szczególnie dużo miejsca mają 
pasażerowie środkowego rzędu. 
Fotele drugiego i trzeciego rzędu 
można dowolnie pochylać, a także 
składać i wyjmować w układzie 
1:2, co pozwala na wiele aranżacji 
wnętrza, choć nie ma tu możliwości 
przesuwania całych rzędów. 
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