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

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

chodów – nawet trzy litry paliwa na 100 km mniej liczy się w  
cysternach, więc oszczędności są niebagatelne. Docenili  
ten model także nasi kierowcy – wcześniej najchętniej jeździli  
ciężarówkami konkurencyjnej marki, po dwóch latach eks-
ploatacji Nowego Actrosa zdecydowanie wolą pracować na 
Mercedesach. Pojazd prowadzi się bardzo komfortowo, ma 
nowoczesny design i niezbędne udogodnienia potrzebne w  
trasie. Do tego jest wyjątkowo cichy i świetnie wchodzi w 
zakręty, co przy załadowanej naczepie ma niemałe znaczenie.
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Gdy weszła w życie norma emisji spalin Euro 6, wszyscy zastanawiali się, co będzie następne. 

Trudno sobie wyobrazić bardziej restrykcyjną normę. Wydaje się, że już więcej wycisnąć się 

nie da. Poziom emisji cząstek stałych i tlenków azotu wydobywających się z rury wydechowej 

pojazdów ciężarowych zredukowano do minimum. Wprawdzie padały głosy: Euro 7, 

ale bez przekonania. Natura jednak nie znosi próżni. Wyzwania są siłą napędową postępu. Unia 

Europejska dba, żeby inżynierowie nie popadli w marazm. Dostarcza im coraz to nowych wyzwań. 

Pierwsze zadanie, jakie przed nimi postawiła, to wydłużone, zaokrąglone nosy ciężarówek, które być 

może zaczną obowiązywać wszystkie 

nowo wyprodukowane pojazdy już 

od 2022 r. To ciekawe wyzwanie, 

gdyż z jednej strony ma zapewnić 

bezpieczeństwo kierowcy i innym 

uczestnikom ruchu drogowego, 

a z drugiej zmniejszyć współczynnik 

oporu aerodynamicznego, co przyczyni 

się do niższego zapotrzebowania 

na paliwo, jednocześnie ograniczając 

emisję dwutlenku węgla do atmosfery. 

Ale, ale… nie tak szybko. Cała sztuka 

będzie polegała na stworzeniu takiego 

projektu, który z jednej strony zaspokoi 

wymagania urzędników, a z drugiej 

jak najmniej ograniczy powierzchnię ładunkową, gdyż na dłuższe zestawy zgody nie ma i raczej 

nie powinniśmy spodziewać się zmian w tym względzie. A mniej miejsca na naczepie to również 

większy wydatek na paliwo związany z większą liczbą kursów. Miejmy nadzieję, że europejscy 

urzędnicy wezmą to pod uwagę.

Kolejne zadanie, które poniekąd wiąże się z pierwszym, to zdecydowane ograniczenie emisji 

dwutlenku węgla. 21 maja Komisja Europejska przyjęła strategię, zgodnie z którą ciężarówki 

i autobusy mają zużywać mniej paliwa i emitować mniej CO2.

Pierwszym krokiem w realizacji tej strategii jest monitorowanie emisji z pojazdów ciężarowych. 

Na podstawie tych pomiarów Komisja Europejska zamierza opracować i przedstawić w przyszłym 

roku wnioski legislacyjne, które zawierałyby wymóg poświadczania, zgłaszania i monitorowania 

emisji CO2 w nowych pojazdów ciężarowych. Ma to się przysłużyć do zwiększenia przejrzystości 

i konkurencyjności rynku oraz stosowania najbardziej energooszczędnych technologii.

Oprócz obowiązkowych limitów średniego poziomu emisji CO2 w nowo zarejestrowanych 

pojazdach ciężarowych mogą też zostać wprowadzone ułatwienia dla użytkowników pojazdów 

z alternatywnymi napędami. Na te ostatnie od dawna czekamy, jednak bez wyraźnych efektów… 

Według Komisji Europejskiej najnowocześniejsze technologie mogą zredukować emisję dwutlenku 

węgla w nowych pojazdach ciężarowych o co najmniej 30%.▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Tak było, gdy stopniowo zaostrza-

no normy emisji spalin od Euro 1 

do Euro 6. Konstruktorzy musieli 

się mocno nagimnastykować, nabyw-

cy „czystych” ciężarówek sporo wydać, 

ale narzuconym przez Unię Europejską 

uregulowaniom stało się zadość. Łatwiej 

i taniej było wprowadzić do wyposażenia 

obowiązkowego ABS. W tym roku obo-

wiązkiem ma stać się ESP. Obok ochrony 

środowiska, bezpieczeństwo ruchu dro-

gowego należy do ulubionych tematów 

polityków. 

Rezultaty działania projektantów 

pojazdów już dziś są imponujące, ale 

oczekiwania pozostają niezaspokojone. 

Ciągle jest coś do zrobienia. Zarazem 

rozwijając nowoczesne systemy i praw-

nie sankcjonując ich stosowanie, nieja-

ko przy okazji zyskujemy pewność, że 

Chińczycy jeszcze długo nas nie zaleją 

swoimi ciężarówkami. 

Zagrać na nosie

W połowie kwietnia 2014 r. członkowie 

parlamentu europejskiego jednomyślnie 

opowiedzieli się za wydłużeniem kabin 

ciężarówek. Tak, aby z przodu powstała 

rozbudowana strefa zgniotu, chroniąca za-

równo kierowcę ciężarówki, jak i każdego, 

kto się z nią zderzy. Podniesiono również 

argument o poprawie własności aerodyna-

micznych pojazdów, która zaowocuje spad-

kiem zużycia paliwa. Pojazdy miałyby też 

zapewniać lepszą widoczność, aby ochronić 

słabszych uczestników ruchu, którzy znika-

ją w „martwym polu” lusterek wstecznych 

i przez to padają ofi arą wypadków. Skarży 

się na to głównie European Cyclists’ Fede-

Musi być bezpiecznie, Musi być bezpiecznie, 
nie musi wydajnie?
Transport drogowy jest częstym polem działań ustawodawców. W Europie postęp techniczny 
idzie zwykle ręka w rękę z prawem, choć czasem niechętnie. 

Amerykanie dawno temu 
wpadli na to, 
że „nos” poprawia 
aerodynamiczne własności 
zestawu. 
Europa się opiera, 
bo u nas ciasno. 

ration (ECF) – Europejskie Stowarzyszenie 

Rowerzystów. Okrągłe „noski” miałyby się 

stać obowiązkowe w 2022 r. Oczywiście kto 

chce, może je oferować już teraz. 

Scania od dawna pracuje nad ciężarówkami 
wyposażonymi w wydłużoną z przodu kabinę. 
Już w 1999 r. opracowała jeżdżący prototyp. 
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www.pozkrone.pl

Tylko kto zechce? Każdy, kto ma do 

czynienia z transportem, nie tylko dro-

gowym, wie, że te dodatkowe centymetry 

zabiorą co nieco z przestrzeni na ładunek. 

Bo nie z wnętrza kabiny, wręcz przeciwnie. 

Komfort kierowców nie może ucierpieć 

nie tylko ze względu na bezpieczeństwo 

przewozów warunkowane przeciwdzia-

łaniem zmęczeniu, ale również dlatego, 

że zniechęciłoby to i tak niezbyt licznych 

chętnych do wykonywania tego zawodu. 

Zmniejszenie ładowni pogorszy rentow-

ność przewozów i w skali kontynentu 

może zniwelować oszczędności w spalaniu 

wypracowane przez aerodynamiczną for-

mę pojazdów. Trzeba będzie bowiem „tro-

chę” więcej jeździć, aby zrekompensować 

„niewielki” uszczerbek w ilości towaru. 

Wydaje się, że nastała dobra pora, aby 

porozmawiać o wydłużeniu zestawów, 

dopuszczonych do ruchu na terenie Unii. 

Jednak atmosfera wokół tego tematu wciąż 

jest zła. W szeroko rozpowszechnianej 

w polskich mediach informacji o nowych 

kabinach pojawił się termin „megacięża-

rówka”, wytłumaczony w przypisie jako: 

„pociąg drogowy o długości średniej 

wielkości samolotu”. Konkretnie chodzi 

o 25,25 m. Czyli pojazd o niespełna 7 m 

dłuższy niż typowy zestaw z przyczepą. 

Idąc tym tropem można by zdefi niować 

ratlerka jako „udomowionego drapieżnika 

wielkości średniego szczura”. Niby prawda, 

ale głaskać się odechciewa… 

Koleją rzeczy

Lobby kolejowe w osobie Libora Loch-

mana, dyrektora Konferencji Europejskich 

Kolei (CER) z zadowoleniem przyjęło de-

cyzję parlamentu o odrzuceniu wniosku 

Komisji Europejskiej o dopuszczeniu do 

ruchu transgranicznego „megaciężarówek”, 

znanych wcześniej pod znacznie mniej dra-

matycznie brzmiącymi nazwami: „Euro 

combi”, „Eco combi” lub „EMS” (Europe-

an Modular System). Parlament chce, aby 

Komisja przygotowała do 2016 r. „rzetelne 

szacunki skutków wprowadzenia megacię-

żarówek”. „Im szerzej otworzymy drzwi dla 

megaciężarówek, tym więcej towarów prze-

niesie się z ekologicznych środków trans-

portu na drogi. Jakiekolwiek poszerzenie 

możliwości stosowania megaciężarówek 

doprowadziłoby do efektu domina i ich uni-

wersalnego stosowania w Europie” – stwier-

dził Lochman. Milczeniem pominął fakt, 

że długie zestawy są zdecydowanie bardziej 

ekologiczne niż ciężarówki bezpieczniej-

sze i wygodniejsze, ale z krótszą ładownią. 

Pojazdy z „nosem”, przy zachowaniu obec-

nych, dopuszczalnych wymiarów są za to 

niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla 

kolei. Rosnąć można różnie, także karmiąc 

się osłabieniem konkurenta. 

Teoretycznie nic prostszego niż wydłu-

żyć kabiny i dopuszczalne długości zesta-

wów, co wydaje się rozsądnym wyjściem 

z sytuacji. Jednak tak jak politycy nie chcą 

narazić się wyborcom i wpuścić na drogi 

długie zestawy, tak samo nie wszyscy pro-

ducenci ciężarówek są skłonni od razu ska-

kać na głęboką wodę. Niektórzy spośród 

nich, powołując się na tzw. „neutralność 

konkurencyjną” postulują wprowadzenie 

zakazu stosowania nowych, dłuższych ka-

bin do 2025 r. Modernizacja szoferek jest 

bardzo kosztowna, a są fi rmy, które zain-

Wydłużone zestawy typu EMS, złożone ze standardowych pojazdów mogłyby usprawnić 
transport i uczynić go bardziej ekologicznym, ale są niebezpieczne – dla każdego polityka, 
który chce osiągnąć sukces w następnych wyborach. 

www.truck-van.pl
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warzyszyć temu ma rozwój bezpieczniej-

szych dróg, lepsze szkolenie kierowców 

oraz skuteczniejsze egzekwowanie kar, 

głównie za przekroczenie prędkości. 

Komisja chce również, aby w pojazdach 

był obowiązkowo instalowany system 

automatycznego zgłaszania wypadków 

eCall, który może walnie przyczynić się do 

zmniejszenia liczby ofi ar, skracając czas do-

jazdu pomocy lekarskiej. W wyniku kom-

promisu między parlamentem, a Radą Eu-

ropy ustalono, że system zacznie działać we 

wszystkich krajach Unii od 1 października 

2017 r. Do tego czasu ma powstać infra-

struktura. Pół roku wcześniej mają być zna-

ne wymagania homologacyjne dla elemen-

tów systemu montowanych w pojazdach. 

Producenci ciężarówek testują konwoje 

połączone „elektronicznym dyszlem”, bez-

pieczne i oszczędzające paliwo, reagujące 

jak „jeden mąż” zgodnie z zachowaniem 

pojazdu na przedzie. Projekt przewiduje, 

że będą mogły się do nich włączać również 

samochody osobowe. Tempomat posze-

rzył swoje funkcje o sterowanie ciężarówką 

z uwzględnieniem ukształtowania terenu. 

Daleki transport jest polem odważnych 

eksperymentów i być może kreuje właśnie 

przyszłość nie tylko własną, ale całego ru-

chu drogowego. ▐

Michał Kij
Fot. Daimler, Scania, Volvo

westowały w nią całkiem niedawno i nie 

chcą, aby były to pieniądze stracone. 

Elektronika motorem postępu

Największą szansę na szybkie wdroże-

nie w życie mają elektroniczne systemy, 

które chronią ciężarówkę i wszystkich wo-

kół. Wiele z nich jest już na listach opcji, 

a niektóre w segmencie przewozów dłu-

godystansowych są oferowane w ramach 

pakietów, a nawet w standardzie. Aktywne 

tempomaty utrzymujące bezpieczną od-

ległość od pojazdu z przodu czy system 

ostrzegający przed niechcianym zjecha-

niem z pasa ruchu (LDS) są uzupełniane 

przez urządzenia automatycznie wyhamo-

wujące ciężarówkę przed przeszkodą oraz 

monitorujące za pomocą radarów boki 

pojazdu i ostrzegające o znajdujących się 

w martwym polu samochodach czy jed-

nośladach. LDS, system automatycznego 

hamowania awaryjnego oraz sygnał przy-

pominający o konieczności zapięcia pasów 

mają stać się obowiązkowe w samocho-

dach ciężarowych i autobusach do 2020 r. 

Tak planuje Komisja Europejska. 

Jednocześnie chce, aby pojazdy mogły 

komunikować się między sobą oraz z in-

frastrukturą drogową. Ten sam pomysł 

zamierza wdrożyć w życie amerykański 

Departament Transportu (NHTSA). To-

System automatycznie 
hamujący awaryjnie przed 
przeszkodą będzie wkrótce 
obowiązkowym wyposażeniem 
ciężarówek i autobusów. 

Jeden za wszystkich. Trwają testy drogowe „zintegrowanych 
konwojów”, w których ciężarówka na przedzie trzyma 
na „elektronicznym dyszlu” jadące za nią inne ciężarówki 
lub samochody osobowe. Korzyści? Wzrost bezpieczeństwa 
oraz spadek zużycia paliwa w pojazdach tworzących konwój. 

Na autostradzie radar z boku 
również się przydaje. Pomaga 
uniknąć zderzenia przy zmianie 
pasa ruchu. 

Rowerzyści często padają ofiarą „martwych 
pól”, niewidocznych w lusterkach. Systemy 
posługujące się radarem mają zredukować 
zagrożenie ze strony dużych pojazdów. 

„To jedyne w swoim rodzaju samochody 
ciężarowe, które mają wzbudzać szczególny 
podziw. Kierujemy je do przewoźników prze-
pełnionych dumą ze swoich pojazdów oraz 
pragnących identyfikować się z emocjami 
i duchem rywalizacji, jakie towarzyszą Volvo 
Ocean Race. Aby uzyskać mocny, a jednocze-
śnie harmonijny efekt, ich oryginalny design 
wzbogaciliśmy o dynamiczny motyw fali, na-
wiązujący do Volvo Ocean Race” – mówi Nigel 
Atterbury, projektant w Volvo Trucks. 

Pojazdy Volvo Ocean Race Special Edition 
wyróżnia: „The Splash” – charakterystycz-
ny dla Volvo Ocean Race znak graficzny, 
umieszczony na bokach kabiny, znak Globe-
trotter Volvo Ocean Race, emblematy Volvo 
Ocean Race na zewnątrz i wewnątrz kabiny 
oraz specjalne dywaniki podłogowe. Pojazdy 
są dostępne w dwóch niepowtarzalnych ko-
lorach do wyboru: Dark Knight Pearl i Millen-
nium Silver Graphics. 

FH na fali
Rozpoczynają się regaty 
Volvo Ocean Race. Z tej okazji 
Volvo Trucks przygotowało 
modele Volvo FH i Volvo FH16 
w specjalnej, limitowanej edycji, 
inspirowanej tym wydarzeniem. 

Regaty Volvo Ocean Race są jednym 
z najbardziej wyczerpujących oceanicznych 
wyścigów na świecie. W tym roku to już dwuna-
sta edycja. Start nastąpi 4 października 2014 r.
w Alicante, w Hiszpanii, zaś zakończenie 
– 27 czerwca 2015 r. w Goeteborgu, w Szwecji. 
Przystanki etapowe przewidziano w: Kapszta-
dzie (Afryka Południowa), Abu Zabi (Zjednoczo-
ne Emiraty Arabskie), Sanya (Chiny), Auckland 
(Nowa Zelandia), Itajaí (Brazylia), Newport (Sta-
ny Zjednoczone), Lizbonie (Portugalia), Lorient 
(Francja) i Hadze (Holandia). Łączny dystans 
regat to 38 729 mil morskich. ▐

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

BERLIN, NIEMCY.

NOWY . URODZONY VAN.

Nowa koncepcja ,  nowy pojazd,  nowa generacja  DAILY.

   Van o zupełnie nowej konstrukcji, najlepszy w swojej klasie pod względem efektywności wykorzystania  

przestrzeni ładunkowej - o kubaturze od 7,3 m3 do 19,6 m3.

   Zbudowany na solidnej ramie i oferowany w wersjach o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton.

   Niezrównany komfort wnętrza i ulepszone właściwości jezdne dzięki zupełnie nowej konstrukcji zawieszenia.

   Szeroka gama mocnych silników wysokoprężnych o pojemności 2,3 oraz 3 litrów z funkcją Ecoswitch,  

rozwijających moc od 106 do 205 KM.

Odkry j  Nowe Dai l y  u  dea lera  IVECO lub zadzwoń:  22 578 43 33 .

Nowy DAILY.  Twój  profes jona lny par tner  na co dz ień.

Iveco na



Zestawy objętościowe z przyczepą są 

znacznie mniej popularne niż uzna-

wane za standard w dalekim trans-

porcie ciągniki z naczepą. Składa się na 

to kilka przyczyn: wyższa cena zakupu 

i eksploatacji, wynikająca choćby z licz-

by opon w zestawie, trudniejszy i dłużej 

trwający załadunek i rozładunek przez tyl-

ną ścianę, trudniejsze cofanie i manewro-

wanie zestawem. 

Są jednak również zalety. Przede wszyst-

kim większa, sumaryczna objętość zabu-

dowy na podwoziu i przyczepie. Dochodzi 

ona nawet do 120 m3, podczas gdy nacze-

pa typu MEGA ma najwyżej 100 m3. Po-

nadto podwozie z długim rozstawem osi 

i przyczepą, która działa „stabilizująco”, 

wyróżnia się wyższym komfortem jazdy 

niż ciągnik siodłowy. Na ogumieniu też 

można nieco zaoszczędzić. Podczas jazdy 

„na pusto” lub przy wyjątkowo lekkim ła-

dunku wystarczy unieść ostatnią oś cięża-

rówki i nie ścierać znajdujących się na niej 

opon wcale. 

Tylko tyle i aż tyle

Tak się składa, że w segmencie zesta-

wów z przyczepą, Scania ma do zaofe-

rowania niezwykle ciekawy samochód. 

Wraz z gamą silników Euro 6 wprowadziła 

wyjątkowy wariant 13-litrowego, 6-cylin-

drowego silnika, który do likwidacji tlen-

ków azotu (NOx) wykorzystuje wyłącznie 

umieszczony na wydechu katalizator SCR. 

Nie ma układu recyrkulacji spalin EGR, co 

upraszcza konstrukcję silnika oraz jego ob-

sługę serwisową. Ponadto jednostka napę-

dowa ma zwykłą turbosprężarkę, zamiast 

turbosprężarki VGT o zmiennej geometrii. 

W układzie zasilania konstruktorzy wyko-

rzystali wysokociśnieniowy układu wtry-

skowy XPI z szyną common rail, który po-

daje do cylindrów precyzyjnie odmierzone 

dawki paliwa w kilku fazach. 410-konny 

silnik jest zatem lekki, stosunkowo mało 

skomplikowany i wydajny, dzięki wyso-

kiemu momentowi obrotowemu 2150 Nm, 

dostępnemu już od 1000 obr/min. 

Do współpracy z nim zaprzęgnięto 

12-biegową, zautomatyzowaną skrzynkę 

Opticruise w wersji bez pedału sprzęgła. 

Oprogramowanie jest tak dalece udosko-

nalone, że trudno mieć do niego jakiekol-

wiek zastrzeżenia. Zmiana biegów odby-

wa się płynnie, a przełożenia są dobierane 

odpowiednio do warunków panujących 

na drodze. Samochód jest wyposażony 

w przewidujący tempomat Adaptive 

Cruise Control, który uwzględnia nachy-

lenie i przebieg drogi przed pojazdem, 

a współpracując ze skrzynią biegów, dąży 

do maksymalnego obniżenia zużycia pa-

liwa. Tempomat czerpie informacje o po-

łożeniu ciężarówki z GPS i porównuje je 

z mapami topografi cznymi wgranymi do 

IdzieIdzie w górę w górę
Wydajność nowoczesnego transportu 
czasem lepiej wyraża nie masa, a objętość 
przewożonych ładunków. Wobec tego bardziej 
niż wysoka moc liczy się dopasowanie 
pojazdu do konkretnego zadania. 

Scania R410 LB6x2*4MLB Euro 6
Dmc (t) ....................................................................................26
Masa własna (t) ...................................................................11,8
Rozstaw osi (mm) .................................................... 4900+1350
Typ silnika .................................................................. DC13 115
Liczba i układ cylindrów .........................................................R6
Pojemność (dm3) .................................................................12,7
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ................................410/304/1900
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ........................2150/1000÷1300
Skrzynia biegów.............................................zautomatyzowana 
  ....................................................... GRS895R 12 z Opticruise
Przełożenie przekładni głównej ........................................2,59:1
Przeglądy ...... silnik – co 120 tys. km przy dmc zestawu do 36 t
  ................................... – co 90 tys. km przy dmc zestawu 45 t
  ............................................skrzynia biegów – co 360 tys. km
  ..................................................... tylny most – co 360 tys. km
Gwarancja ...........................................................................1 rok
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Scania Communicator. Scania nie „uczy 

się” więc drogi jak Volvo, ale „z góry wie”, 

jak jechać. 

W praktyce układ napędowy działa na 

tyle precyzyjnie, że kierowca może w pełni 

polegać na automatycznych pomocnikach. 

Trzeba mieć naprawdę wysokie umie-

jętności i dobrze znać trasę, aby po nich 

poprawiać z pozytywnym skutkiem, wi-

docznym w niższym spalaniu. Naturalnie, 

gdy ruch zgęstnieje ingerencja kierowcy 

czasem się przydaje. Pojazd wyposażony 

jest w retarder, który przy przewidują-

cej jeździe wyręcza hamulce zasadnicze 

w większości sytuacji. 

Lekko na powietrzu

Podwozie ciężarówki ma pełne zawie-

szenie powietrzne. Ostatnia oś jest uno-

szona i kierowana. Składana tylna belka 

przecinajazdowa umożliwia bezpieczne 

podróżowanie „solo”, samą ciężarówką bez 

przyczepy. Nie koliduje z innymi elemen-

tami podwozia i zabudowy, a jej obsługa 

nie nastręcza trudności. 

Po obu stronach ramy znajdują się dwa, 

podłużne zbiorniki paliwa o pojemności 700 l

każdy. Gwarantują one duży zasięg bez tanko-

wania, co spodoba się liczącym każdy grosz 

i tankującym głównie w „tanich krajach” 

przewoźnikom. Z prawej, z przodu umiesz-

czono zbiornik AdBlue. Dostęp do niego jest 

wygodny, a pomyłka i zatankowanie niewła-

ściwej substancji praktycznie wykluczone. 

Łączna pojemność zbiorników paliwa to 1400 l.
Wynik godny odnotowania w zestawie 
objętościowym, w którym odległość między 
ramą, a podłożem jest niewielka. 

Po rozsunięciu leżanka jest szeroka i zapewnia 
spokojny sen. Lampki i panel sterowniczy 
pozwalają wygodnie i na długo się usadowić 
z książką, gazetą lub laptopem. 

Przewidujący tempomat, który współpracując 
ze zautomatyzowaną skrzynią Opticruise, 
dąży do zmniejszenia zużycia paliwa. Działa 
w podwoziu równie dobrze, co w ciągniku.

Imię

Nazwisko

Nazwa 
fi rmy

Adres

Kod    Poczta

Telefon

e-mail

T E R A Z   J E S Z C Z E   W IĘC E J   M OŻ L I W OŚC I

www.TSL–biznes.pl/prenumerata
Prenumeratę miesięczników 
TSL Biznes oraz Truck & Van
można zamówić przez:

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

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

FORMULARZ PRENUMERAT Y
Nazwa 
fi rmy

NIP

Adres (jeśli inny niż do wysyłki)

Kod         Poczta

Zamawiam roczną prenumeratę (11 wydań)

TSL Biznes od numeru       /2014 

Truck&Van od numeru          /2014 

oba tytuły od numeru       /2014 

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

Data i podpis

Warto 
wiedzieć więcej

Prenumerata roczna

tylko 99 zł

Promocyjna prenumerata 
   obu tytułów 129 zł

Prenumerata roczna

tylko 49 zł

Co miesiąc
dla wszystkich

profesjonalistów branży TSL

ISSN 2081–5255

biznes

CZERWIEC – 6/2011 (15)

ISSN 2081–525

ISSN 2081–525555

biznes
bbiizzneeses

Cena 9,90

biznes
 7-8/2011 (16)

Cena 9,90����
(5% VAT)

ISSN 2081–5255

�
��

��
��

�	
�





��

�
��

��
��

�

��������	�
��	�������	�����	������	��������������������
�

biznes

PALETY

Nowy rodzaj 
palety EUR 

na rynku

Bałtycka 
rewolucja

Logistyka w branży 
automotive

ViaTOLL:  
Kiedy płacić za myto – przed, czy po?

WWW.TSL-BIZNES.PL WWW.TSL-BIZNES.PL WWW.TSL-BIZNES.PL

����	
���������������

Temat numeru:

Coroczne, automatyczne 
przedłużanie prenumeraty

Dane do faktury

Dane do wysyłki

P

w „kurniku”

alternatywne

N
ak

ad
: 1

1 
00

0 
eg

z.

KWIECIE
KWIECIE   4/2014 

Ci
TRANSPORT DYSTRYBUCYJNY

014 014

stacja paliw
Stacjonarna lub mobilna

Custom Tailored Trucks

N
ak

ad
: 1

1 
00

0 
eg

z.

ISSN ISSN 2082-9795

MAJMAJ 5/2014  5/2014 (37)(37)

MAN na róRuch na budowie

stacja paliw
Stacjonarna 
Stacjonarnalub molub mobilna

Custom Tailored Trucks

N
akkk

ad
: 1

1 
00

0 
eg

z.

MAN na róMAMA
RuchRuch RuchRucRuch Ruch RRuch RuchRuchRuchRRuch RuchchRuchRuchRuchRuchhuchRRucchRRRR h na buna buna buna buna buna buna buna bunana buna buna bunna bunna buna bua udowiedowieddddowidowddodowiedowdowiedowiedowiedowdoowiedowiedowwieowieiee
RRucuch

Osie 
do naczep

Fiat Ducato 
szósta 

generacja
D enie do 

doskona o ciFunkcjonalno  
w dobrym stylu

Cena: 5,50Cena: 5,50  
(w tym 5% VAT)(w tym 5% VAT)

N
ak

ad
: 1

1 
00

0 
eg

z.

ISSN 2082-9795ISSN 2082-9795
CZERWIECCZERWIEC 6/2014  6/2014 (38)(38)

Volvo FEVolvo FE
Bezstresowa dystrybucjaBezstresowa dystrybucja

www.truck-van.pl DŁUGODYSTANSOWEDŁUGODYSTANSOWETestTest



Zabudowa kurtynowa fi rmy Wielton jest 

wykonana z dużą starannością. Kierowca 

nie powinien mieć trudności z odsuwa-

niem, zasuwaniem i prawidłowym nacią-

gnięciem bocznych kurtyn. Wewnętrzna 

wysokość obu części zabudowy, na samo-

chodzie i na przyczepie, wynosi 2950 mm. 

Opcjonalnie montowany, ruchomy dach 

można unieść o 50 mm. Do wyposażenia 

należą uchwyty do mocowania ładunku 

Safety Lock. Boki plandeki są wzmocnione. 

Wytrzymują nacisk do 5600 daN, zgodnie 

z normą VDI – DIN EN 12642 XL. 

Przyczepa ma dwie, zawieszone pneu-

matycznie osie BPW o nośności 9 t każda, 

z hamulcami tarczowymi. Zastosowano 

felgi stalowe. Montowane na nich ogumie-

nie ma rozmiar 265/79R19,5. Gwoli ści-

słości dodam, że w ciężarówce na przed-

niej osi są opony 315/60R22,5, na tylnych 

– 295/60R22,5. Dyszel przyczepy ma regu-

lowaną długość i można go dostosować do 

pojazdu holującego. 

Zestaw można wygodnie i szybko łado-

wać z obu boków za pomocą wózka wi-

dłowego. Dostęp do każdego z tworzących 

go pojazdów zapewniają również tylne 

drzwi. Jednak aby dostać się tą drogą do 

zabudowy na ciężarówce, trzeba przycze-

pę odłączyć. „Tandem” w takiej względnie 

nieskomplikowanej postaci jest chętnie 

wybierany przez nabywców, którzy jeżdżą 

na długich dystansach. Ma stosunkowo 

niską masę i nie drenuje nadmiernie kie-

szeni przy zakupie. Podwozie i przyczepa 

z zabudową ważą  16 180 kg, z czego 4800 kg

to masa własna przyczepy. 

Do testu pojazd został załadowany. Przy 

masie całkowitej 37,2 t spalał przeciętnie 

w granicach 27 l/100 km. W sprzyjających 

warunkach pogodowych, podczas jazdy 

po autostradzie biegnącej równiną zużycie 

paliwa spadło nawet do 25 l/100 km.

Zmysłowo

Opływowa kabina Streamline w naj-

wyższej odmianie Topline jest wygodna 

i cicha. Udoskonalenie opływu powietrza 

wokół niej przynosi nie tylko oszczędno-

ści na paliwie, ale również wyższy kom-

fort. Czarno-biała kolorystyka, która jest 

ostatnim krzykiem mody, także podnosi 

jej atrakcyjność. Wewnątrz są ciepłe, przy-

tulne brązy, które stwarzają dobrą atmosfe-

rę do wypoczynku po pracy, gdy wreszcie 

można się sycić w pełni estetyką i bogatym 

ekwipunkiem Scanii. Automatyczna kli-

matyzacja stwarza dobre warunki do jazdy 

i daje ulgę w chwilach relaksu. 

W kabinie znajdziemy dwie leżanki, 

z których dolna jest rozsuwana. Powy-

żej niej są lampki do czytania i panel 

z pilotem, sterujący m.in. oświetleniem. 

Niżej znajduje się lodówka. Scania ma 

niewielki tunel nad silnikiem, co wielu 

kierowców uznaje za wygodne, ponieważ 

nieczystości gromadzą się niżej, przy 

fotelach, a środek kabiny jest „salonem” 

z podłogą przykrytą czyściutkim dywa-

nikiem. 

Sekretem powodzenia konstruktorów 

Scanii jest „polerowanie”. Wybierając 

najlepsze pomysły, doprowadzają je do 

perfekcji, czego przykładem jest na-

wet taki drobiazg, jak rozkładany stolik 

przed pasażerem – niezwykle stabilny 

i wygodny. Podobnie było z silnikami 

Euro 6, które doskonalono selekcjonu-

jąc, a potem doskonaląc optymalne roz-

wiązania. Rezultatem są takie pojazdy, 

jak zestaw będący bohaterem artykułu. 

Niby zwyczajny, a jednak niezwykle po-

ciągający ze względu na cechy użytkowe 

i wygodę. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Zabudowa Wieltonu zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przewożonym towarom. 
Szybki załadunek przez ściany boczne wspomaga unoszony o 5 cm dach. 

Conti Hybrid to opony przeznaczone do 
eksploatacji zarówno na drogach regional-
nych, jak i autostradach. Dzięki specjalnie 
zaprojektowanej konstrukcji, sprawdzają się 
we flotach pracujących w trudnym środowisku 
dystrybucyjnym. Teraz przyszedł czas na od-
nowienie gamy.

Na początku zostanie wprowadzona na ry-
nek opona na oś kierowaną Conti Hybrid HS3 
w rozmiarze 22,5 cala. W porównaniu do po-
przedniczki odznacza się grubszym, wolniej 
ścierającym się bieżnikiem (rzeźba „plus volu-
me”), który gwarantuje wyższy o 17% przebieg. 
Grubszy bieżnik opony obniża także opory 
toczenia spowodowane uginaniem się boku 
opony. Dzięki temu Conti Hybrid HS3 jest nieza-
wodną, uniwersalną oponą doskonale nadającą 
się na wymagające trasy zaopatrzeniowe, prze-
biegające po różnego rodzaju nawierzchniach. 

Kieszonkowe lamelki umieszczone ukośnie 
w podstawie bieżnika sprawiają, że opona za-
chowuje się optymalnie na mokrej nawierzchni 
w całym okresie eksploatacji, nawet na zmienia-
jącej się nawierzchni drogi. Wzmocnione barki 
znacznie poprawiają właściwości manewrowe 
pojazdu, ograniczając przemieszczanie się po-
szczególnych segmentów bieżnika względem 
siebie. Zastosowanie nowej mieszanki gumowej 
w ścianie bocznej opony zmniejsza jej tempera-
turę pracy, co z kolei obniża zużycie paliwa. 

Mieszanka 
zastosowań

Solidny, wzmocniony, wykonany z wyso-
kiej jakości materiałów karkas, zwiększona 
grubość, cztery warstwy trójkątnego opasa-
nia oraz wyjątkowo wytrzymała konstrukcja 
bieżnika gwarantują długotrwałą i niezawodną 
eksploatację. Nośność dostosowano do wyż-
szej masy ciężarówek spełniających wyma-
gania normy Euro 6. Zintegrowany z oponą 
wskaźnik zbieżności (VAI) umożliwia szybkie 
zidentyfikowanie problemów z ustawieniem 
kół na podstawie wyglądu bieżnika. 

Oponę można rowkować i bieżnikować. Wy-
posażono ją w wewnętrzną wyściółkę AirKeep, 
zapobiegającą powolnemu spadkowi ciśnienia. 

Conti Hybrid HS3 do końca roku dostępne będą 
w ośmiu rozmiarach: 385/55R22,5, 385/65R22,5, 
275/70R22,5, 315/70R22,5, 315/70R22,5 XL, 
315/80R22,5, 295/80R22,5, 12R22,5. ▐

Fot. Continental
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Uniwersalna wywrotka na cały rok

BOGATE WYPOSAŻENIE I NISKA MASA WŁASNA NACZEPY 

W NAJLEPSZEJ NA RYNKU CENIE: OD 19 980 EUR

Nowa generacja naczep kurtynowych Fliegl

ABSOLUTNY HIT CENOWY

NOWA NACZEPA FIRANKA FLIEGL
– certyfikat EN12642XL,
– 3 osie SAF/BPW z hamulcami tarczowymi,
– oś podnoszona,
– podłoga wzmocniona pod wózek widłowy (8T),
– 2 windy na koła zapasowe, koło zapasowe
– rama ocynkowana,
– system stabilizacji jazdy RSS,
– listwy aluminiowe 4 rzędy na stronę,
– skrzynka narzędziowa,
– kolor plandeki czerwony lub srebrny
– waga z w/w wyposażeniem: 5850kg!

Firanka Standard Fliegl’a jest lżejsza 
od wersji Light konkurencji! 
Sprawdź wagi – nie przepłacaj!

Solidna niemiecka naczepa na stalowej ramie z otworami nadającymi jej 
sprężystości i niezwykłej wytrzymałości. Otwory te są odpowiednio przetła-
czane i stosowane przez Fliegl’a konsekwentnie od 20 lat. Fliegl jako jedyny 
producent testy z otworami w ramie ma już dawno za sobą, stosuje tylko 
sprawdzone niezawodne technologie przetłaczania!

ZAKUP BEZ VAT
KREDYT, POŻYCZKA NETTO – BEZ KOSZTÓW 
FINANSOWANIA VAT – OSZCZĘDZAJ!
VAT 0%
Leasing od 1% wpłaty
Kredyt od 0% wpłaty

WIĘCEJ INFORMACJI: LUX-TRUCK Sp. z o.o.
ul. Świętej Katarzyny 10, 55-011 Siechnice

tel. 71/341 97 26, 601 40 90 55
www.lux-truck.com.pl

Wywrotka 33 m3 i mniej niż 4900 kg ❮❮❮❮❮❮

P A S J A  D O  N A C Z E P



S tralis najczęściej jest kojarzony z uni-

wersalnymi ciągnikami i podwozia-

mi do dalekiego transportu. Jednak 

jego konstrukcja i niemal nieograniczona 

liczba opcji sprawiają, że może przystoso-

wać się do bardzo specyfi cznych wymagań. 

Iveco zresztą chętnie podpowiada nowe 

zastosowania, proponując ciężarówki wy-

posażone wg życzeń konkretnych grup 

odbiorców. Takie jak opracowany z myślą 

o branży paliwowej (i nie tylko) Stralis Su-

per-Light o masie własnej, która w najlżej-

szej odmianie schodzi do 6,2 t. 

Oczyszczalnia na zewnątrz

Podstawowe zalety pojazd ten dzieli 

z innymi wariantami Stralisa. Większość 

ciężarówek Euro 6 korzysta z kompletu 

urządzeń, które służą oczyszczaniu spalin. 

Zaczyna się już w silniku. O ile precyzyjnie 

sterowany, wielofazowy wtrysk paliwa pod 

wysokim ciśnieniem, który procentuje 

lepszym przebiegiem spalania, wzrostem 

mocy i zmniejszonym zużyciem paliwa 

jest bezapelacyjnie atutem nowoczesnych 

konstrukcji, to układ EGR budzi kontro-

wersje. Cofa część spalin do cylindrów, 

celem obniżenia temperatury spalania, 

a w konsekwencji zmniejszenia emisji 

tlenków azotu (NOx). Jednocześnie jednak 

przyspiesza gromadzenie się nagaru, a za-

tem stawia wyższe wymagania wobec ole-

ju silnikowego i w dłuższej perspektywie 

może sprzyjać czasochłonnym awariom. 

Zarazem przy normie Euro 6 nie ma 

już ucieczki od stosowania fi ltra cząstek 

stałych, katalizatora utleniającego i katali-

zatora SCR w układzie wydechowym. Ten 

ostatni potrzebuje AdBlue do prawidło-

wego funkcjonowania, ale jest stosunko-

wo nieskomplikowany i nieszkodliwy dla 

silnika (pomijając spadek mocy sztucznie 

wymuszany, gdy AdBlue się skończy). 

Wobec powyższego konstruktorzy Iveco 

zdecydowali się maksymalnie wykorzystać 

i tak niezbędny do redukcji tlenków azotu 

układ SCR i zrezygnowali z EGR. Elemen-

ty systemu oczyszczania spalin zgromadzili 

w układzie wydechowym, w katalizatorze 

Hi-eSCR (High Effi  ciency SCR). Proces 

spalania w cylindrach udało się tak dalece 

udoskonalić, że liczba powstających cząstek 

stałych jest bardzo mała. Tak mała, że można 

było zrezygnować z wymuszonej regeneracji 

fi ltra sadzy w układzie wydechowym. Silnik 

nowego Iveco osiąga przebieg do 150 tys. km 

między wymianami oleju. Wśród korzyści 

są również uzyskane małym kosztem, dobre 

osiągi, a także spodziewana bezawaryjność 

i trwałość jednostek napędowych. 

Tama dla przecieków

Najnowszy Stralis był zresztą od począt-

ku projektowany z myślą o zmniejszeniu 

całkowitych kosztów posiadania (ang. 

TCO – Total Cost of Ownership). Zbiera-

jąc drobne na pozór oszczędności, można 

znacząco wpłynąć na swój zysk. Wystar-

czy przeliczyć wynik na okres eksploatacji 

i wielkość fl oty ciężarówek. Iveco służy po-

mocą w przeprowadzeniu rachunku oraz 

wyłapaniu i wyeliminowaniu strużek nie-

przerwanie wyciekającej gotówki. 

Avanti!
Transport żywi się ruchem. Przestoje i nadmierna masa pojazdu to strata. Dlatego potrzebne są 
rozwiązania, które je ograniczają. Propozycja Iveco dobrze pod tym względem rokuje. 

www.truck-van.pl
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Kolosalną pomocą jest system telema-

tyczny Iveconnect Fleet, opracowany we 

współpracy z fi rmą Qualcomm. Groma-

dzi on informacje o pojeździe, w tym zu-

życie paliwa i kluczowe parametry, które 

na nie wpływają. Sporządza raporty po-

zwalające wyciągnąć wnioski bądź co do 

poszczególnych ciężarówek, bądź co do 

kierowców. Mogą one być podstawą do 

dalszych działań, służących optymalizacji 

spalania – takich jak wysłanie niektórych 

kierowców na szkolenia z ekonomicznej 

jazdy lub opracowanie fi rmowego sys-

temu premii dla tych, którzy wyróżniają 

się wyjątkowo efektywnym, bezpiecznym 

i oszczędnym stylem prowadzenia. System 

Iveconnect Fleet może posłużyć również 

do dwustronnej komunikacji między bazą 

a pojazdami oraz do optymalizacji tras. 

Czasem bowiem droga najkrótsza na ma-

pie nie jest ani najszybsza, ani najbardziej 

oszczędna. 

Pozostałe elementy układanki tkwią 

w samej ciężarówce. Stralis Hi-Way może 

być wyposażony w układ „Driving Style 

Evaluation”, który na bieżąco ocenia spo-

sób jazdy kierowcy, posiłkując się kilkoma 

parametrami, w tym metodą używania ha-

mulców głównych i zwalniacza oraz stylem 

pokonywania wzniesień. System podaje 

ocenę w punktach i gwizdkach oraz służy 

radą. W praktyce często okazuje się urzą-

dzeniem, które silnie motywuje kierowców 

do polepszania umiejętności. Archiwizuje 

wyniki i wciąga do rywalizacji, choćby 

z samym sobą. Niebagatelna jest również 

jego rola w zwiększaniu bezpieczeństwa 

przewozów. System wspiera jazdę przewi-

dującą, która sprzyja unikaniu ryzyka. 

Zautomatyzowana skrzynia biegów 

EuroTronic II może być wyposażona w pro-

gram Ecofl eet. Uniemożliwia on kierowcy 

ręczną ingerencję w zmianę przełożeń. 

W trybie automatycznym biegi są dobie-

rane tak, aby jak najbardziej ograniczyć 

zużycie paliwa. 

Dalsze oszczędności daje funkcja Eco-

switch, która ogranicza prędkość mak-

symalną do 85 km/h oraz optymalizuje 

osiągi odpowiednio do masy całkowitej 

zestawu. 

Poważne korzyści przynosi również sys-

tem monitorowania ciśnienia w oponach 

(ang. TPSM – Tire Pressure Monitoring 

System). Umożliwia systematyczną, pre-

cyzyjną kontrolę ciśnienia. Jego właściwy 

poziom przyczynia się do ograniczenia 

oporów toczenia i zmniejszenia zużycia 

paliwa oraz spowalnia zużycie ogumienia. 

Pod kątem ładunku

Powyższe zalety zyskują szczególny 

wymiar w transporcie paliw lub innych 

ładunków, przewożonych w cysternach. 

Stralis Super-Light dodaje do nich niezwy-

kle niską masę własną. Cysterny zawsze 

mają „nadwagę” i każdy kilogram, który 

można przeznaczyć na ładunek jest na 

wagę złota. 

Metodą teamów wyścigowych, kon-

struktorzy Iveco zmniejszyli masę pojaz-

du, urywając po kilka, kilkanaście kilo-

gramów w wielu miejscach. Super-Light 

jest oferowany z niską, węższą, a zatem 

również lżejszą kabiną Hi-Road. Obręcze 

kół i zbiorniki sprężonego powietrza są ze 

stopów lekkich. Z tworzywa sztucznego 

wykonano nie tylko zbiornik AdBlue, ale 

również 200-litrowy bak paliwa. Z podwo-

zia ciągnika usunięto również koło zapaso-

we wraz z uchwytem. 

Fotel pasażera jest umocowany na stałe. 

Ma mniejszą masę niż zawieszony pneu-

matycznie. Jednak najwięcej, bo aż 20 kg 

można zyskać… pozbywając się go cał-

kowicie! Tylne opony typu Super Single 

o rozmiarze 495/45 ujmują aż 80 kg. Alu-

miniowe siodło odejmuje 20 kg, a skróco-

ny zwis tylny – 12 kg. Zabranie opakowa-

nia z klinów oraz zaczepu do holowania 

pozbawia Stralisa dalszych 15 kg. 

Do tak odchudzonej ciężarówki pole-

cany jest silnik Cursor 9. Jest lżejszy niż 

Cursor 11, a osiąga moc dochodzącą do 

400 KM, co przy momencie obrotowym 

sięgającym 1700 Nm pozwala nie tylko 

sprawnie prowadzić przewozy, ale rów-

nież oszczędzać na paliwie. Jeśli zestaw 

jeździ w terenie górzystym, można rów-

nież zamontować w nim jeden z silników 

Cursor 11 o mocy do 480 KM i momencie 

do 2250 Nm. 

Sumując zalety Iveco otrzymujemy cię-

żarówkę o lekkiej, atletycznej budowie, 

która dobrze wypełnia obowiązki i szybko 

przynosi zysk. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Iveco

Estetyczne wnętrze jest 
ergonomiczne, gdy trzeba 
prowadzić, i komfortowe, gdy pora 
wypocząć, zarówno w modelach 
Hi-Way, jak i Hi-Road. 

Człowiek uczy się całe życie, ale w Iveco kurs przebiega 
szybciej i przyjemniej. Wśród systemów pozytywnie 
wpływających na małe zużycie paliwa jest „Drivier Style 
Evaluation”, który ocenia sposób jazdy i podpowiada 
jak prowadzić oszczędnie. 

Głównym zadaniem Stralisa Super-Light jest transport ładunków płynnych i sypkich. Dlatego 
konstruktorzy maksymalnie obniżyli jego masę. 

http://www.facebook.com/TruckVanPL

dołącz do nas!dołącz do nas!
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Pod koniec maja uroczyście otwarto 

pierwszy w Polsce autoryzowany 

salon i serwis samochodów do-

stawczych i ciężarowych Isuzu. To jeden 

z nielicznych salonów w Europie tej marki, 

gdzie pod jednym dachem sprzedawane są 

pikapy, pojazdy dostawcze, lekkie cięża-

rówki o dmc do 7,5 t oraz pojazdy ciężaro-

we o dmc do 12 t. 

„W ciągu blisko 24 lat, oprócz sprze-

daży części, udało nam się zrealizować 

różne inne pomysły, jak np. Feber – pro-

dukcja naczep, czy Lauber – regeneracja 

części. Inter Cars ma przed sobą do zre-

alizowania jeszcze wiele innych pomy-

słów, jednym z nich jest Isuzu” – podkre-

ślił Krzysztof Oleksowicz, założyciel Inter 

Cars SA.

Inter Cars SA chce utworzyć Centrum 

Kompetencji, gdzie będą odbywać się 

m.in. szkolenia. „Nie chcemy szkolić me-

chaników w laboratoriach, ale w nowocze-

snych warsztatach. Będą w nich mieli do 

czynienia z aktualną fl otą samochodową” 

– zapowiedział Witold Kmieciak, członek 

zarządu Inter Cars SA i prezes Q-service 

Truck.

Robert Kierzek, prezes zarządu In-

ter Cars SA, dodał, że Inter Cars ma być 

Sprawa honorowa
Na chwilę do Czosnowa zawitała Japonia. 
Na uroczystości otwarcia pierwszego w Polsce 
autoryzowanego salonu i serwisu samochodów dostawczych 
i ciężarowych Isuzu nie mogło zabraknąć samurajów, 
gejszy i japońskich przysmaków.

Przybyli goście mogli przetestować 
D-Max na bezdrożach. 

w przyszłości integratorem rynku. „One 

stop shop”, czyli wszystko pod jednym da-

chem. Firma Inter Cars dostarcza nie tylko 

części, ale również rozwiązania dla branży 

motoryzacyjnej.

Na otwarciu salonu nie mogło zabrak-

nąć przedstawicieli Isuzu Automotive 

Polska i Isuzu Truck Polska. „Inter Cars 

SA podszedł bardzo profesjonalnie do 

współpracy z Isuzu. Zrobimy wszystko, 

aby ta współpraca była jak najlepsza” – za-

powiedział Michał Kremky z Isuzu Trucks 

Polska. 

Zwieńczeniem części ofi cjalnej był po-

kaz walki samurajów. Jednym z nich był 

Shihan Tomasz Piotrkowicz, założyciel 

Szkoły Samurajów, posiadacz najwyższych 

stopni mistrzowskich, profesor sztuk wal-

ki, nauczyciel sensejów. 

Hasło przewodnie dla Isuzu brzmi: 

„Niezawodność sprawą honoru”. Za-

proszenie samurajów na uroczys-

tość otwarcia salonu nie było więc 

przypadkowe. Dla nich kierowanie się 

w życiu honorem jest wartością nad-

rzędną. 

Dla gości przygotowano również nie-

spodziankę – przepowiednię ukrytą 

w ciasteczkach. Wśród nich znalazły się 

takie nagrody jak wyjazd do montow-

ni Isuzu we Włoszech, pikap D-Max na 

weekend z pełnym bakiem oraz udział 

w testach i co-drive w Oleksowicz Rally 

Team. ▐

Fot. IC

Salon pojazdów dostawczych i ciężarowych w Czosnowie k. Warszawy

Nie mogło również zabrak-
nąć tortu. Michał Wiśniewski, 
gospodarz uroczystości 
pomaga w krojeniu.

Podczas uroczystości, wstęgę przecinali: 
Michał Wiśniewski, Krzysztof Oleksowicz, Jacek Kowalski, 
burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego 
oraz Antoni Kręźlewicz, wójt gminy Czosnów. 
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Do 
wygrania 
Renault 
T 460 
na rok
Już po raz szósty Renault Trucks organizuje 
w Polsce konkurs Optifuel Challenge. 
Zwycięży ten, kto osiągnie najniższe spalanie, 
utrzymując najwyższą średnią prędkość, 
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 
prawa o ruchu drogowym.

Konkurs Optifuel Challenge 

2014 będzie rozgrywany 

w 10 lokalizacjach. Rozpo-

czął się w maju, a zakończy pod ko-

niec lipca. 11 września odbędzie się 

Wielki Finał, który wyłoni spośród 

10 fi nalistów Mistrza Eko-

nomicznej Jazdy Renault Trucks 

w Polsce. Najlepszy polski kie-

rowca weźmie udział w szko-

leniu zaplanowanym na 12 wrześ-

nia w Młochowie, a potem 

w listopadzie, w Lyonie zawal-

czy o tytuł najlepszego kierowcy 

w Europie. 

Optifuel to doskonała oka-

zja, aby dowiedzieć się więcej 

o najskuteczniejszych tech-

nikach jazdy ekonomicznej 

i poprawić swoje umiejętności. 

Można również zdobyć atrak-

cyjne nagrody. Każdy z 10 zwy-

cięzców eliminacji lokal-

nych otrzyma rejestrator tra-

sy Garmin DVR Dash Cam 

z GPS-em, zaś fi rma, w któ-

rej pracuje voucher o warto-

ści 2000 zł netto na obsługę 

w serwisie, w którym odbywa 

się konkurs, oraz szkolenie dla 

jednego kierowcy z jazdy ekono-

micznej.

Zwycięzca krajowego fi na-

łu dostanie laptop, voucher na 

opony Michelin do samochodu 

osobowego oraz vo-

ucher na ubezpiecze-

nie samochodu oso-

bowego. Natomiast 

fi rma, w której jest 

zatrudniony dostanie 

voucher na usługi 

serwisowe (w tym np. 

zakup części lub ar-

tykułów fi rmowych) 

o wartości 5000 zł do 

wykorzystania w wy-

branym przez siebie 

autoryzowanym ser-

wisie Renault Trucks 

w Polsce, ubezpiecze-

nie AC/OC/NW na 

jeden pojazd ciężaro-

wy na rok, voucher na 

2 opony ciężarowe Michelin oraz 

200 litrów oleju Total. 

Europejski mistrz ekono-

micznej jazdy otrzyma vo-

ucher na kwotę 8000 euro 

i pojazd Renault T 460, który zo-

stanie udostępniony jego fi rmie 

na rok użytkowania. Dodatkowo 

najlepszy kierowca z rejonu Euro-

py Centralno-Wschodniej, który 

uzyska najlepszy wynik podczas 

fi nału europejskiego, otrzyma 

voucher na kwotę 4000 euro, 

a fi rma, w której pracuje będzie 

mogła przez 6 miesięcy użytko-

wać Renault T 460. 

Konkurs jazdy ekonomicznej 

będzie przeprowadzany z wyko-

rzystaniem obciążonego 22 tona-

mi ładunku zestawu drogowego: 

Renault T 460 (silnik DTI11 o mo-

cy 460 KM i momencie obroto-

wym 2200 Nm) wyposażonego 

w systemy Optifl eet oraz Optifuel 

Infomax. 

Udział w konkursie nale-

ży zgłaszać reprezentantom 

handlowym Renault Trucks 

w poszczególnych lokalizacjach, 

najpóźniej na tydzień przed eli-

minacjami. Liczba miejsc jest 

ograniczona. ▐

KD
Fot. Renault

Harmonogram konkursu

Lokalne eliminacje
Eurocomplex Trucks Rzeszów 13-14.05.2014
Eurocomplex Trucks Kraków 15-16.05.2014
Retos Pietrzykowiece 21-23.05.2014
Tandem Trucks Mikołów 28-30.05.2014
Polsad Rzgów 4-7.06.2014
Volvo Group Truck Center Młochów 11-13.06.2014
Volvo Group Truck Center Ostrołęka 25-27.06.2014
Volvo Group Truck Center Suwałki 2-4.07.2014
Volvo Group Truck Center Gdynia 9-11.07.2014
Autosfera, Biała Podlaska 23-25.07.2014

Finał krajowy
Volvo Group Truck Center Młochów 11.09.2014

Szkolenie dla najlepszych kierowców 
Rynku Europy Centralno-Wschodniej
Volvo Group Truck Center Młochów 11-12.09.2014

Finał europejski
Lyon listopad 2014

O konkursie Optifuel Challenge również 
w programie „Na Osi” na antenie Motowizji.

Zapraszamy do oglądania.

www.truck-van.pl
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Wpołowie stycznia 2014 r. jeden 

z pierwszych samochodów nowej 

gamy Renault Trucks – ciągnik 

siodłowy T 460 – odebrała gdyńska spółka 

AB Dzierzbud. Jej właściciele zdecydowali 

się złożyć zamówienie jeszcze zanim w Pol-

sce pojawiły się samochody demonstracyjne. 

„Jego zakup ma dla nas także znaczenie 

wizerunkowe – Renault Trucks T to pojazd 

bardzo nowoczesny, dbający o środowisko 

i świetnie wyposażony” – mówi Florian 

Warchoł, prezes AB Dzierzbud. „O zaku-

pie zadecydowała jakość pojazdu, cena, ale 

także oferta, którą otrzymaliśmy w zakresie 

fi nansowania i ubezpieczenia z VFS Usługi 

Finansowe Polska oraz kontrakt serwiso-

wy Renault Trucks. Poza tym to jest jedyny 

pojazd ciężarowy, w którym możemy do-

kładnie kalkulować i przewidywać koszty 

dzięki systemom Infomax oraz Optifl eet. 

Te dwa rozwiązania telematyczne bardzo 

nam w tym pomogą” – podkreśla Jacek 

Grzmil, wiceprezes AB Dzierzbud.

Na początku lutego dwa ciągniki sio-

dłowe T 460, pierwsze na Dolnym Śląsku, 

odebrała fi rma Transport & Logistik Ma-

nagement z Siechnic k. Wrocławia. „Do 

wyboru pojazdów nowej gamy przekonały 

mnie dobre osiągi i cena pojazdów. Mimo 

że zamawiałem samochody T 460 jak z ka-

talogu i zaryzykowałem, to już wiem, że to 

była dobra decyzja – podkreśla Jarosław 

Bednarczyk, właściciel TLM. – Eksploato-

waliśmy pojazd testowy Renault Trucks T

z silnikiem o mocy 430 KM. Bardzo do-

brze sprawdza się na trasach długody-

stansowych, spalając w zestawie z w pełni 

załadowaną naczepą 25 l/100 km. Dlatego 

modelu testowego już nie oddam, również 

go kupię”. 

Do wyboru marki Renault Trucks, 

oprócz ekonomiki paliwowej skłoniła go 

również wygoda i komfort w kabinie Sleep-

er Cab oraz bliskość do stacji obsługi pro-

ducenta. „Kierowcy jeżdżą w długie trasy, 

dlatego ważna jest dla nich jakość pracy 

i wypoczynku w kabinie. Pierwszy raz 

wsiadłem do modelu T na prezentacji we 

Wrocławiu i byłem mile zaskoczony, jak 

przestronne i przyjazne dla kierowcy jest 

wnętrze. Miałem ‘magnumkę’, więc znam 

wygodę tego modelu. Również w kabinie 

T mogę się swobodnie wyprostować i nie 

dotykam głową sufi tu. Dodatkowym atu-

tem była ergonomiczna deska rozdzielcza 

z 7-calowym wyświetlaczem głównym” 

– przekonuje właściciel. 

Również pod koniec lutego Renault se-

rii T z najwyższą kabiną odebrał Dariusz 

Tadeusiak, właściciel fi rmy transportowej 

Bufamco z Łowicza. „Od wielu lat jeździ-

my samochodami Renault Trucks, więc to 

był naturalny wybór – mówi Dariusz Ta-

deusiak. – To wydajne i przynoszące zysk 

pojazdy, a przecież o to w naszym biznesie 

chodzi. Poza tym mam bardzo blisko do 

serwisu w Kutnie i od lat znam pracują-

cych tam ludzi. Nigdy się na nich nie za-

wiodłem, a to też bardzo ważne. Nowy po-

jazd pracuje już ponad dwa miesiące i nie 

mam do niego żadnych zastrzeżeń. Wyniki 

zużycia paliwa są bardzo dobre, a kierow-

ca chwali kulturę jazdy i wygodę kabiny. 

Nowoczesny design jest efektowny i robi 

świetne wrażenie na klientach. Dobrze 

wpływa też na wizerunek naszej fi rmy”. 

Po bardzo intensywnym teście Renault 

Trucks T wyposażonego w najwyższą ka-

binę Wojciech Pieczka, właściciel fi rmy 

Eurospeed z Jejkowic k. Rybnika, zdecy-

dował się na zakup dwóch ciągników no-

wej gamy. Ciężarówka w ciągu miesiąca 

pokonała w normalnej eksploatacji ponad 

Florian Warchoł,    
prezes AB Dzierzbud

„
 

Renault Trucks T to pojazd bardzo 
 nowoczesny, dbający o środowisko 
 i świetnie wyposażony”

Pojazdy do zarabiania
Pojazdy nowej gamy Renault Trucks cieszą się sporym zainteresowaniem w całej Europie. 
Doceniają je również polskie firmy transportowe. 

Jarosław Bednarczyk,    
właściciel TLM

„ Renault Trucks T z silnikiem 
 o mocy 430 KM bardzo dobrze 
 sprawdza się na trasach 
 długodystansowych, spalając 
 w zestawie z w pełni załadowaną 
 naczepą 25 l/100 km”

www.truck-van.pl
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19 000 km. „To techniczna przepaść. Nowe 

pojazdy są o wiele nowocześniejsze od 

poprzedniej generacji – mówi Wojciech 

Pieczka. – Kabina jest bardzo wygodna 

i komfortowa – mamy m.in. siedzenia 

Recaro, lodówki, zautomatyzowaną skrzy-

nię biegów, wygodne leżanki. Kierowcy 

są zadowoleni. Jednak nie to jest dla nas 

najważniejsze – to samochody do pracy 

i zarabiania pieniędzy i pierwsze tygodnie 

użytkowania potwierdzają, że mają w tym 

obszarze duży potencjał. Zużycie paliwa 

jest niskie, a system Optifl eet pomaga nam 

zarządzać przewozami”. 

Pierwszy pojazd nowej gamy Renault 

Trucks na Podlasiu i jeden z pierwszych 

Dariusz Tadeusiak,    
właściciel firmy transportowej 
Bufamco 

„ Renault Trucks to wydajne 
 i przynoszące zysk pojazdy, 
 a przecież o to w naszym biznesie 
 chodzi”

„ To samochody do pracy i zarabia-
 nia pieniędzy i pierwsze tygodnie
 użytkowania potwierdzają, że mają 
 w tym obszarze duży potencjał”

przekazywanych w Polsce trafi ł na począt-

ku lutego do białostockiej fi rmy Trans-

-Man DKG Mancewicz Sp. J. „To tylko 

kwestia czasu, gdy ciężarówki wyposażone 

w Euro 6 będą tańsze w eksploatacji niż 

modele Euro 5. Z pewnością wkrótce po-

jawią się w wielu krajach ulgi w opłatach 

drogowych dla najbardziej ekologicznych 

pojazdów – mówi Krzysztof Mancewicz, 

współwłaściciel Trans-Man DKG Mance-

wicz. – Gdy byłem dzieckiem, moim ma-

rzeniem było Renault Magnum. Ta fascy-

nacja pozostała mi do dziś. Nowa seria T 

łączy zalety obu poprzednich modeli. Ma 

dużą kabinę i dobrze się prowadzi, a design 

jest ciekawy.” 

Trans-Man zdecydował się na ułatwie-

nia proponowane przez Renault Trucks. 

„Wcześniej korzystaliśmy z pakietu ser-

wisowego Expandys Maxi. Nasz naj-

nowszy ciągnik jest objęty kontraktem 

To samochody do pracy i zarabia-
 nia pieniędzy i pierrwsze tygodnie
 użytkowania potwieerdzają, że mają
 w tym obszarze duuży potencjał”

Wojciech Pieczka,      
właściciel Eurospeedu „chrzci” 
swój nowy Renault Trucks T

Krzysztof Mancewicz     

„ Nowa seria T łączy zalety obu 
 poprzednich modeli. Ma dużą kabinę 
 i dobrze się prowadzi, a design 
 jest ciekawy.”

serwisowym Start & Drive Excellen-

ce, wydłużonym specjalnie dla nas do 

800 tys. km. Mniej więcej tyle nasze cię-

żarówki pokonują w ciągu 5 lat – dodaje 

Krzysztof Mancewicz. – Dzięki kontrak-

towi możemy spać spokojnie. Zapewnia 

szybką i bezpłatną naprawę na terenie 

całej Europy”. ▐

Fot. Renault
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Z lot odbędzie się w dniach 18-19-20 

lipca 2014 r. W tegorocznej edycji 

swój udział potwierdzili już właścicie-

le najpiękniejszych pojazdów z Czech, Nie-

miec, Słowacji, Danii i Finlandii. Do Opo-

la zawitają też, uznawane za najpiękniejsze 

w Europie, ciężarówki z Włoch. Wśród 

premier pojawi się m.in. cały zestaw z fi r-

my Cebula Transport, który nietypowo, 

zostanie poddany metamorfozie, nie przez 

lakierowanie, lecz profesjonalne oklejenie! 

Wyboru motywu, który ozdobi ciężarówkę 

dokonają przed zlotem internauci, którzy 

za pośrednictwem Facebooka zagłosują 

na ulubiony projekt. Więcej informacji na 

ten temat będzie można uzyskać, oglądając 

program „Na Osi” w telewizji Motowizja 

i śledząc profi l zlotu na Facebooku.

Zlot zgromadzi w tym roku m.in. pojaz-

dy amerykańskie – ciężarowe i osobowe, 

oldtimery – pojazdy retro w różnym wy-

miarze, pojazdy specjalne – pomoce dro-

gowe i straże pożarne, a także motocykle. 

Swój udział zapowiedzieli także właściciele 

pojazdów rodem z PRL.

Nie zabraknie też dynamicznych po-

kazów i konkursów sprawnościowych, 

w których szansę będą mieli wszyscy obec-

ni na zlocie kierowcy. Wirtuozi ujarzmia-

nia maszyn mechanicznych dadzą pokazy 

stuntu, trialu i drift u. Będą też symulatory 

jazdy ciężarówką, rajdówką lub... dachowa-

nia! Bo Master Truck to nie tylko zabawa, 

ale też edukacja – poprawne zachowania na 

drodze oraz zwiększenie świadomości nie-

bezpieczeństw czyhających na nas w ruchu 

drogowym – o to dba m.in., współorganizu-

jąca zlot, opolska Policja, która przygotuje 

miasteczko ruchu drogowego oraz liczne 

prezentacje i konkursy. Na niebie pojawi 

się gaszący pożar Dromader, po ziemi będą 

pomykać zdalnie sterowane repliki praw-

dziwych ciężarówek.

Tradycyjnie w piątek zorganizowana 

zostanie Gala Country, a z okazji 10-lecia 

zlotu wystąpią na niej takie gwiazdy jak: 

Honky Tonk Brothers czy Alabama Band. 

Oprócz nich, na mastertruckowej scenie 

pojawią się też m.in. Fayerwerk i 7A Band.

Pośród licznych atrakcji nie zabraknie 

ani Wesołego Miasteczka Extreme Zone, 

ani postaci z Gwiezdnych Wojen. Będą 

kąciki dla dzieci i dla dorosłych, dla miło-

śników dwóch, czterech i wielu kółek. Tu 

każdy znajdzie coś dla siebie.

Najpiękniejsze ciężarówki ocenione 

najwyżej, mogą liczyć w tym roku na na-

prawdę atrakcyjne nagrody. Wśród nich 

będą między innymi: ufundowane przez 

Ena – oryginalne orurowanie marki Trux 

wraz z halogenami, komplet opon do sa-

mochodu osobowego lub ciężarowego od 

Continentala, warty prawie 7 tys. zł sprzęg 

siodłowy do samochodu ciężarowego od 

SAF-Holland oraz wycieczka do fabryki 

samochodów Ferrari we Włoszech ufun-

dowana przez Iveco i fi rmę Siltruck. Warto 

więc powalczyć... ▐

Fot. K. Dziewicka

Strzał w dziesiątkę!
W lipcu wszyscy miłośnicy ciężarówek jadą do Opola. A dokładniej do Polskiej 
Nowej Wsi. W tym roku impreza będzie obchodziła okrągły jubileusz. Master Truck 
już po raz dziesiąty zgromadzi najpiękniejsze ciężarówki z całej Europy.

www.truck-van.pl

6/201420 TruckTruckVanVan&

WYDARZENIEWYDARZENIEMaster Truck 2014Master Truck 2014





Przegląd opon długodystansowych

 Goodyear

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca
KMAXS 295/80R22,5 HL

315/70R22,5 HL*
315/80R22,5

C
C
C

B
B
B

72 dB
72 dB
71 dB

FUELMAX S 315/70R22,5 HL
315/80R22,5
385/65R22,5
385/55R22,5

B
B
B
A

B
B
C
C

71 dB
71 dB
71 dB
70 dB

LHS II 275/70R22,5
295/60R22,5
305/70R22,5
315/60R22,5
315/80R22,5

C
C
C
C
C

B
B
C
B
B

70 dB
71 dB
70 dB
71 dB
70 dB

LHS II + 295/80R22,5
315/60R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5
355/50R22,5
385/55R22,5
385/65R22,5

C
C
B
B
B
C
C

B
B
C
B
B
B
B

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

LHS II + HL 295/80R22,5
315/60R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5

B
C
B
B

B
B
B
B

70 dB
72 dB
71 dB
70 dB

Oś napędowa

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

D
D
D

C
C
C

D
C
D

 Fulda

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca

Ecocontrol 2 295/80R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5

C
C
C

C
C
C

71 dB
72 dB
71 dB

Oś napędowa
Ecoforce 2 295/80R22,5

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

D
D
D

C
C
C

74 dB
75 dB
73 dB

Oś naczepowa
MST II 385/65R22,5 C B 72 dB
Uniwersalne
Ecotonn 385/55R22,5 B C 71 dB

Ecotonn + 385/65R22,5 C B 70 dB

Ecotonn LPT 215/75R17,5
245/70R17,5
235/75R17,5
245/70R19,5
265/70R19,5
285/70R19,5
9,5R17,5

C
C
C
C
C
B
C

C
C
C
C
C
C
B

68 Db
69 dB
69 dB
69 dB
70 dB
69 dB
71 dB

Oś napędowa

SP 444 205/75R17,5
215/75R17,5
225/75R17,5
235/75R17,5
245/70R17,5
265/70R17,5
245/70R19,5
265/70R19,5
285/70R19,5
305/70R19,5
275/70R22,5
295/60R22,5
295/80R22,5
315/60R22,5
315/70R22,5

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

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

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

 Continental

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca

EcoPlus HS3 315/70 R22,5
315/80 R22,5
385/55 R22,5

B
B

B
B

69 dB
69 dB

HSL2+ Eco-plus 295/80R22,5
315/80R22,5
315/70R22,5
295/60R22,5
315/60R22,5
385/65R22,5
385/55R22,5
355/50R22,5

C
C
C
C
C
C
C
C

B
B
B
B
B
B
B
B

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

Oś napędowa

EcoPlus HD3 315/45 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5
295/60 R22,5

B
B

B
B

72 dB
72 dB

HDL 1 Eco-Plus 295/80R22,5 D C 74 dB

HDL 2+ Eco-Plus 295/55R22,5
295/60R22,5
315/80R22,5
315/70R22,5
315/60R22,5

D
D
D
C
D

C
C
C
C
C

75 dB
75 dB
75 dB
75 dB
75 dB

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

D
D
D
D
D

C
C
C
C
C

75 dB
75 dB
75 dB
75 dB
75 dB

Oś naczepowa

EcoPlus HT3 385/55 R19,5
385/65 R22,5
385/55 R22,5

B
A
A

C
C
C

69 dB
69 dB
69 dB

HTL 1 385/55R22,5 
445/45R19,5

C
C

C
C

73 dB
73 dB

HTL 1 Eco-plus 385/55R19,5 C C 73 dB

HTL 2 Eco-Plus 215/75R17,5
235/75R17,5
245/70R17,5
385/65R22,5

C
C
C
B

C
C
C
C

70 dB
70 dB
70 dB
70 dB

 Dunlop

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca

SP 344 205/75R17,5
215/75R17,5
225/75R17,5
235/75R17,5
245/70R17,5
265/70R17,5
245/70R19,5
265/70R19,5
285/70R19,5
305/70R19,5
275/70R22,5
295/60R22,5
295/80R22,5
315/60R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5
385/55R22,5
385/65R22,5

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

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

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

 Bridgestone

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca

ECOPIA
H-STEER 001

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

B
C
C

C
C
C

71 dB
70 dB
69 dB

R249 Ecopia 275/70R22,5
295/60R22,5
295/80R22,5
305/70R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5
385/55R22,5
385/65R22,5

C
D
C
D
C
C
D
C

C
C
C
C
B
C
C
B

72 dB
72 dB
72 dB
69 dB
73 dB
72 dB
72 dB
74 dB

R249 EVO
Ecopia

315/70R22,5
355/50R22,5

D
D

C
C

71 dB
71 dB

R249 II EVO
Ecopia

315/60R22,5 C C 72 dB

Oś napędowa

Ecopia 
H-DRIVE 001

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

C
C
C

C
C
C

74 dB
73 dB
70 dB

M749 Ecopia 295/60R22,5
295/80R22,5
315/45R22,5
315/60R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5

E
D
E
E
D
D

C
C
D
C
B
C

74 dB
75 dB
76 dB
75 dB
75 dB
75 dB

Greatec M709
Ecopia

495/45R22,5 C D 73 dB

Oś naczepowa

Ecopia 
H-TRAILER 001

385/55R22,5 B C 73 dB

R109 Ecopia 385/65R22,5 C D 71 dB

R166II 435/50R19,5 D C 73 dB

R164 385/65R22,5
425/65R22,5
445/65R22,5

C
C
C

C
D
C

71 dB
70 dB
70 dB

 Barum

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca

BF 15 265/70R19,5
295/80R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5

D
C
D
D

C
C
C
C

70 dB
70 dB
70 dB
70 dB

Oś napędowa

BD 22 12 R22,5
295/80R22,5
315/80R22,5
315/70R22,5

E

E
E

C

C
C

76 dB

75 dB
76 dB

BD 23 215/75R17,5 E C 73 dB

Oś naczepowa

BT 43 215/75R17,5
235/75R17,5
245/70R17,5
265/70R19,5
385/65R22,5
445/65R22,5

D
C
D
D
C
C

C
C
C
C
C
C

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

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

Nr 52 365/80R20 C C 70 dB
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*HL – wysokie obciążenie

Oś naczepowa

ST35 385/65R22,5 C A 72 dB

ST01 205/65R17,5
245/70R17,5
215/75R17,5
235/75R17,5
245/70R19,5
265/70R19,5
285/70R19,5
435/50R19,5
445/45R19,5
385/55R22,5
385/65R22,5

C
C
D
C
D
D
D
B
C
B

B/C 

B
C
B
C
C
A
A
A
A
A
A

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

ST:01 
Neverending

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

A
A

A
A

72 dB
72 dB

 Sava

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca

Avant A3 205/75R17,5 
215/75R17,5
225/75R17,5
235/75R17,5
245/70R19,5
265/70R19,5
285/70R19,5
11R22,5
13R22,5

D
D
D
D
D
D
D
D
D

C
C
C
B
C
C
C
B
C

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

Avant 3 plus 12R22,5 C C 71 dB

Avant 4 295/80R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5

C
C
C

C
C
C

72 dB
71 dB
72 dB

Oś napędowa

Orjak O3 205/75R17,5 
215/75R17.5
225/75R17,5
235/75R17,5
245/70R19,5
265/70R19,5
285/70R19,5
11R22,5

F
F
F
F
E
E
D
E

C
C
C
C
C
C
D
C

74 dB
73 dB
74 dB
74 dB
74 dB
75 dB
74 dB
75 dB

Orjak O3 plus 12R22,5 D B 72 dB

Orjak 4 295/80R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5

D
D
D

C
C
C

74 dB
75 dB
73 dB

Oś naczepowa

Cargo C3 245/70R19,5
265/70R19,5

C
C

C
C

71 dB
71 dB

Cargo C3 plus 385/65R22,5 C C 70 dB

 Taurus

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Uniwersalne

TOP 2000 U 12,0R20
11,0R22,5

C
C

B
B

70 dB
70 dB

Oś prowadząca

TOP 2000 F 12,00R22,5
315/70R22,5

C
C

C
C

70 dB
70 dB

Taurus Roads F 295/80R22,5
315/80R22,5

C
C

C
B

69 dB
69 dB

Oś napędowa

D 11,0R22,5
12,0R22,5
315/70R22,5

D
E
E

C
C
C

73 dB
73 dB
73 dB

Taurus Roads D 295/80R22,5
315/80R22,5

D
D

C
C

72 dB
72 dB

Oś naczepowa

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

D
C
D
C
B

C
C
B
B
B

70 dB
69 dB
70 dB
70 dB
70 dB

Taurus Roads T 235/75R17,5 D B 70 dB

 Pirelli

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Oś prowadząca

FH55 305/70R19,5

295/80R22,5

315/80R22,5

D

C

C

A

B

A

72 dB

73 dB

73 dB

FH88 275/70R22,5

295/60R22,5

295/80R22,5

315/70R22,5

385/65R22,5

D

C

C

C

C

A

B

B

A

A

71 dB

73 dB

70 dB

73 dB

71 dB

FH:01 385/55R22,5

295/60R22,5

315/60R22,5

385/65R22,5

305/70R22,5

315/70R22,5

295/80R22,5

315/80R22,5

C

C

B

C

B

C

B

A

A

B

B

B

B

A

71 dB

72 dB

72 dB

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

Oś napędowa

TH65 295/80R22,5

315/80R22,5

F

E

C

B

75 dB

75 dB

TH88 275/70R22,5

295/60R22,5

295/80R22,5

315/70R22,5

E

E

C

E

B

B

B

C

72 dB

74 dB

73 dB

73 dB

TH:01 295/60R22,5

315/60R22,5

305/70R22,5

315/70R22,5

295/80R22,5

315/80R22,5

D

C

C

C

C

C

B

B

B

B

B

B

75 dB

74 dB

73 dB

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 prowadząca

X Energy XF 315/60R22,5 C B 67 dB

X Energy 
Savergreen XF

315/70R22,5 C B 67 dB

XFA 2 Energy 385/55R22,5 C B 67 dB

Oś napędowa

XDA 2 +Energy 275/70R22,5
295/60R22,5
295/80R22,5
305/70R22,5
315/60R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5

D
D
D
C
D
C
D

C
C
C
C
C
C
C

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

X Energy 
Savergreen XD

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

C
C

C
C

73 dB
73 dB

X LINE 
ENERGY D

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

B C 71 dB

Oś naczepowa

XTA 2 +Energy 445/45R19,5 C B 69 dB

XTA 2 Energy 245/70R19,5
285/70R19,5
425/55R19,5
275/70R22,5

C
C
C
C

B
B
B
B

69 dB
69 dB
69 dB
69 dB

X LINE 
ENERGY T

215/75R17,5
235/75R17,5
245/70R17,5
265/70R19,5
385/55R22,5

B
B
B
B
A

B
B
B
B
B

68 dB
68 dB
68 dB
68 dB
70 dB

X Energy 
Savergreen XT

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

B
B

C
B

69 dB
69 dB

FUELMAX D 315/70R22,5
315/80R22,5

B
C

B
B

72 dB
72 dB

LHD II 275/70R22,5
295/60R22,5
305/70R22,5

D
C
D

C
C
C

74 dB
74 dB
73 dB

LHD II + 295/80R22,5
315/60R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5

C
C
C
C

C
C
C
C

74 dB
73 dB
75 dB
74 dB

Oś naczepowa

FUELMAX T 385/65R22,5
435/50R19,5

B
A

C
C

72 dB
71 dB

LHT 265/55R19,5
11R22,5
385/65R22,5
435/50R22,5

C
C
B
B

C
C
C
D

73 dB
71 dB
72 dB
70 dB

LHT + 455/40R22,5 C C 72 dB

LHT II 435/50R19,5
385/55R22,5

A
A

C
C

71 dB
70 dB

 Kormoran

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Uniwersalne

U 10,0R20
11,0R20
10,0R22,5
11,0R22,5
12,0R22,5
275/70R22,5

C
C
C
C
C
C

B
B
B
B
C
B

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

Oś prowadząca

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

C
C
C

C
C
C

70 dB
70 dB
70 dB

Roads F 295/80R22,5
315/80R22,5

C
C

C
B

69 dB
69 dB

Oś napędowa

D 10,0R20
11,0R20
11,0R22,5
12,0R22,5
315/70R22,5

D
E
D
E
E

C
C
C
C
C

73 dB
73 dB
73 dB
73 dB
73 dB

Roads D 295/80R22,5
315/80R22,5

D
D

C
C

72 dB
72 dB

Oś naczepowa

T 8,5 R15
215/75R17,5
245/70R17,5
265/70R19,5
365/80R20
385/65R22,5

D
C
D
C
C
B

C
C
B
B
B
B

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

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

 Michelin

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Uniwersalne

XZA 255/70R22,5 D C 66 dB

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

D
D
D
D

B
B
B
B

67 dB
67 dB
67 dB
67 dB

XZA 2 Energy 275/70R22,5
295/60R22,5
295/80R22,5
305/70R22,5
315/60R22,5
315/70R22,5
315/80R22,5

D
C
C
C
C
C
C

C
B
C
B
B
C
C

67 dB
67 dB
67 dB
67 dB
67 dB
67 dB
67 dB

X LINE Energy Z 315/70R22,5
315/80R22,5

B
B

B
B

69 dB
69 dB

X Energy 
Savergreen XZ

315/80R22,5 B C 67 dB
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Opony długodystansowe przemierzają ty-

siące kilometrów po całej Europie. Muszą 

sprostać ogromnym obciążeniom, wykazać 

się dużym przebiegiem i niezawodnością. 

Jakie parametry powinien brać pod uwagę 

międzynarodowy przewoźnik, wybierając 

opony do swojej fl oty?

Z naszego doświadczenia wynika, że naj-

ważniejszym parametrem, na który powinien 

zwrócić uwagę menedżer fl oty dalekobieżnej, 

jest deklarowany przez producenta przebieg 

opony oraz wskaźnik oporów toczenia. Wskaź-

nik oporów toczenia (RR) jest elementem pod-

legającym badaniom producenta i jest umiesz-

czany w materiałach informacyjnych oraz 

w dowodach zakupu, cennikach. Zdecydowa-

nie zachęcamy do śledzenia tych rezultatów. 

Ten wskaźnik ma bezpośredni wpływ na po-

ziom spalania paliwa. Opony długodystansowe 

muszą zmierzyć się przede wszystkich ze znacz-

nymi odległościami pokonywanymi przez po-

jazdy. Dlatego powinny charakteryzować się 

wysoką wytrzymałością. Przebieg i wytrzyma-

łość na uszkodzenia zależą z kolei od technolo-

gii zastosowanych w oponie oraz rzeźby bieżni-

ka. Dlatego oprócz sprawdzenia standardowych 

oznaczeń, które powinny znaleźć się na oponie 

(np. dopuszczalna ładowność), należy zapytać 

sprzedawcę o bardziej szczegółowe dane. 

Warto zwrócić uwagę również na dwie inne 

kwestie. Po pierwsze, opony, które wybieramy, 

powinny posiadać parametry opony całorocz-

nej. Opona na oś napędową musi spełniać 

wymagania stawiane ogumieniu w warunkach 

zimowych, czyli posiadać nie tylko oznaczenie 

M+S (nadaje się do jazdy w błocie i po śniegu), 

ale również symbol góry o trzech szczytach 

z płatkiem śniegu (ang. 3PMSF), świadczący 

o tym, że opony nadają się do jazdy w ciężkich 

w takiej sytuacji należy o nie dbać, żeby nie 

sprawiały kłopotu i służyły jak najdłużej?

Podczas użytkowania opon kluczowa jest ich 

konserwacja i utrzymywanie odpowiedniego 

ciśnienia. Powietrze wewnątrz opony przenosi 

większość obciążenia, na które składa się masa 

pojazdu i przewożonych towarów. Odpowied-

nie ciśnienie w oponach jest konieczne, by uzy-

skać optymalne zużycie paliwa oraz zwiększyć 

żywotność i trwałość ogumienia.

Zdajemy sobie sprawę, że menedżerowie za-

rządzający fl otami to ludzie bardzo zajęci. Ma-

jąc to na uwadze, dedykujemy fl otom naszych 

najlepszych specjalistów technicznych do spraw 

opon. Bardzo często pracują oni właśnie wtedy, 

gdy pojazdy zjeżdżają do bazy. To wtedy moni-

torujemy opony, doradzamy, prezentujemy ra-

porty właścicielom czy menedżerom fl ot.

Europejska Organizacja Techniczna ds. Opon 

i Obręczy (ETRTO) zaleca sprawdzanie ciśnie-

nia co dwa tygodnie, na zimnych oponach (2-3 

godziny po zatrzymaniu pojazdu). Wysoka tem-

peratura opon może bowiem zmienić wartość 

ciśnienia, a wszystkie zalecenia co do jego pra-

widłowej wysokości dotyczą parametrów przy 

standardowej temperaturze otoczenia. Ciśnienie 

w oponach musi być dostosowane do obciążenia 

oraz zgodne z zaleceniami producenta pojazdu 

albo producenta ogumienia. Podczas kontroli ci-

śnienia warto ocenić wizualnie stan opony oraz 

sprawdzić głębokość bieżnika.

Istotny wpływ na zużycie opon i efektyw-

ność paliwową ma stan pojazdu. Zbieżność osi, 

geometria kół, stan hamulców i amortyzatorów 

wpływają na żywotność ogumienia, dlatego na-

leży je regularnie kontrolować. Często zdarza 

się, że osie naczep wykazują nieprawidłową 

zbieżność, co prowadzi do  szybszego zużycia 

opony i powoduje marnotrawstwo paliwa. Wy-

eksploatowane elementy podwozia i nieprawi-

» Wyeksploatowane elementy podwozia 
i nieprawidłowa geometria kół zmniejszają żywotność 

opon i powodują wzrost oporu toczenia «

Liczy się przebieg 
i wskaźnik oporów toczenia
Czym należy się kierować podczas wyboru opon długodystan-
sowych i jak je serwisować, żeby nie mieć z nimi kłopotu, mówi 
Janusz Krupa, menedżer opon ciężarowych, rolniczych 
i przemysłowych Grupy Goodyear Polska.

warunkach zimowych. Druga sprawa to bież-

nikowanie opon. Menedżer fl oty, który chce 

efektywnego kosztowo wyposażenia pojazdów, 

powinien wybierać opony, które można bież-

nikować, czyli po prostu przedłużać im życie. 

Opony bieżnikowane renomowanych produ-

centów charakteryzują się dobrą jakością, pa-

rametrami zbliżonymi do parametrów opony 

nowej, a równocześnie są tańsze od nowego 

ogumienia.

Na koniec warto również sprawdzić, czy pro-

ducent zapewnia serwis i konserwację opon przez 

cały okres ich używania (tj. cały cykl życia opony) 

oraz dodatkowe usługi, jak np. pomoc drogowa.

Przewoźnicy międzynarodowi jednak ra-

czej nie korzystają z opon bieżnikowanych. 

Czy słusznie?

Naszym zdaniem nie należy bać się bież-

nikowania. To usługa, która ma wiele zalet. 

Program wydłużenia żywotności opon, pro-

wadzony przez fi rmę Goodyear Dunlop, za-

pewnia nie tylko maksymalną eksploatację 

nowych opon, ale także utrzymanie wysokich 

osiągów i dbałość o środowisko naturalne. 

W ramach tej koncepcji bieżnik jest profesjo-

nalnie pogłębiany, a  następnie – po kolejnym 

osiągnięciu właściwej głębokości – bieżniko-

wany. Bieżnikowaną oponę można ponownie 

pogłębiać, a przy odpowiednim eksploatowaniu 

i konserwacji możliwe jest jeszcze nawet kolej-

ne bieżnikowanie. Samo bieżnikowanie opony 

kosztuje około 40% mniej niż zakup nowej. Bież-

nik w takiej oponie można ponownie pogłębiać, 

aby wydłużyć jej żywotność i zmniejszyć koszt 

eksploatacji. Bieżnikowanie zmniejsza również 

wpływ na środowisko naturalne, ponieważ 

w tym procesie wykorzystuje się mniej surow-

ców i energii niż podczas produkcji nowej opo-

ny. Nałożenie nowego bieżnika na starą opo-

nę to wydatek energetyczny ok. 2/3 mniejszy 

niż w przypadku wytworzenia podobnej no-

wej opony.

Pojazdy długodystansowe praktycznie są 

w ciągłym ruchu, z dala od bazy. Jak 

dłowa geometria kół zmniejszają żywotność 

opon i  powodują wzrost oporu toczenia. Po-

nadto wycieki oleju i paliwa na opony mogą je 

trwale uszkodzić. 

Ładunek również może mieć wpływ na zuży-

cie opony i efektywność paliwową. Środek cięż-

kości powinien być tak nisko, jak to możliwe, 

a masa prawidłowo i równomiernie rozłożona. 

Czynnikiem maksymalizującym żywotność 

opon są także umiejętności kierowcy. Regu-

larne szkolenia mogą wydłużyć przebieg opon, 

zmniejszyć zużycie paliwa oraz przynieść bez-

pieczniejsze i szybsze przejazdy.

Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Dziewicka 
Fot. Goodyear
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W 
ofercie niemieckiego producenta 

znajduje się szeroka gama naczep 

plandekowych i podkontenero-

wych. Wszystkie stworzono z myślą o jak 

najlepszym dostosowaniu do zadań, jakie 

przed nimi staną. Przemyślane rozwiąza-

nia zapewniają elastyczność i łatwość ob-

sługi, co pozwala zaoszczędzić czas i czyni 

biznes bardziej dochodowym. 

Wszechstronne kurtyny

Nowa generacja naczep kurtynowych 

w wersji standardowej oraz mega ma 

przednie zamknięcie ramy. Zapewnia ono 

większą stabilność, na co wpływa, m.in. 

nowo opracowany, przedni napinacz, zin-

tegrowany w podwoziu. Zmodyfi kowano 

również stalową listwę uderzeniową. Teraz 

blacha jest na stałe zespawana z podwo-

ziem i służy jako zabezpieczenie przed na-

jechaniem. Standardowa naczepa kurty-

nowa Fliegl z osią podnoszoną, koszem 

i kołem zapasowym ma masę własną 

równią 5850 kg. Dzięki blokadzie, tylne 

drzwi mogą być ustawione w położeniu 

lekkiego otwarcia, koniecznego do obsługi 

podnoszonego dachu. 

Fliegl wyposażył te naczepy w antypo-

ślizgową podłogę, z zewnątrz odporną na 

zarysowania. Nowa, zintegrowana grze-

chotka chroni przed zabrudzeniami i wil-

gocią. Mechanizm znajduje się z tyłu, pod 

plandeką. 

Nowy, tylny zderzak odbojowy odporny 

jest na obciążenia. Dzięki zaokrąglonym 

kształtom ma niewielką powierzchnię tar-

cia, co minimalizuje zużycie elementów 

zewnętrznych. W nowych wersjach na-

czep, typ „coil mulda”, wypełnienie podło-

gi w miejscu wanny ma teraz o 15% niższą 

masę. Do bezpiecznego mocowania ładun-

ku służą nowe, lżejsze kłonice o grubości 

80 × 50 mm. 

Fliegl oferuje również fi rankę Mega Li-

ght z coil muldą dostosowaną do przewozu 

opon i kręgów stalowych. Masa tej nacze-

py wynosi 6300 kg. Kierowca sam w łatwy 

sposób może zdemontować i zamontować 

system do przewozu opon, dzięki czemu 

naczepa zyskuje na uniwersalności. Nacze-

pę można szybko przystosować do prze-

wozu opon zarówno na całej długości, jak 

i w poszczególnych sektorach. Zastosowa-

ny system pozwala wykorzystać całą prze-

strzeń ładunkową. Jest on tak opracowany, 

aby w maksymalny sposób ograniczyć na-

cisk ładunku na plandekę.

Ciekawe rozwiązania zastosowano 

w naczepach Mega Flex. Wystarczy kil-

ka ruchów, aby zabudowę Mega zmienić 

na Standard. Dzięki platformie o zmien-

nej wysokości można łączyć naczepy 

z ciągnikami o różnej wysokości siodła 

(sprzęg można ustawić do 1100 mm). Po-

zycja podwozia w Mega Flex jest ustawia-

na pneumatycznie do żądanej wysokości. 

Można również regulować dach co 5 mm. 

Ustawienie wysokości jazdy na poziomie 

970 mm pozwala na uzyskanie wysokości 

wewnętrznej równiej 3 m.

Elastyczne podkontenerówki

Interesującą propozycją są również na-

czepy podkontenerowe. Stosowane w nich 

innowacyjne technologie pozwalają do-

stosować pojazdy do różnych wymagań. 

W ofercie niemieckiego producenta znaj-

dują się: uniwersalna naczepa Gooseneck, 

Vario, Vario Chassis – wywrotka, podkon-

tenerowa naczepa chemiczna oraz typu Li-

ght o masie poniżej 3000 kg.

Naczepa Gooseneck może służyć do 

przewozu nie tylko standardowych konte-

nerów od 20 do 45 stóp, ale również tank 

kontenerów. Nowa generacja tych na-

czep charakteryzuje się niską masą – 4,8 t 

i niezwykłą stabilnością. Można nimi prze-

wozić kontenery high cube. Załadunek 

i rozładunek możliwy jest również od tyłu. 

Gooseneck w standardzie przystosowany 

jest do przewożenia agregatu chłodnicze-

go oraz do zamontowania systemu Quick 

Lock – automatycznego mocowania kon-

tenerów. 

Kolejna propozycja to naczepa Vario. 

Zastosowano w niej łatwe w regula-

cji ustawienia do przewozu wszystkich 

kontenerów, zapewniając optymalny 

nacisk na siodło. Można nią przewozić 

w Niemczech 45-stopowe kontenery bez 

specjalnego zwolnienia (zgodnie z § 70 

StVZO). Oferowana jest z rozsuwaniem 

z przodu, w środku, z tyłu oraz w wersji 

wywrotki. 

Na szczególną uwagę zasługują naczepy 

typu Light. Można nimi przewozić konte-

nery: 1×20’ – naczepa o masie od 2950 kg, 

1×40’ hc – naczepa o masie od 3600 kg, 1×45’ 

hc – naczepa o masie od 3700 kg oraz 1×40’ 

i 1×45’ hc – naczepa o masie od 4100 kg. 

Kluczem do sukcesu naczep Fliegla jest 

wytrzymała stalowa rama z otworami nadają-

cymi jej sprężystości i wytrzymałości. Otwory 

te są odpowiednio przetłaczane i stosowane 

przez Fliegla konsekwentnie od 20 lat. Wyso-

kogatunkowa stal używana do produkcji ram 

jest produkowana w fabryce Kruppa na spe-

cjalne zamówienie producenta. ▐

Fot. Fliegl

Dla wymagających
Lekkie, funkcjonalne i łatwe w obsłudze. Naczepy marki 
Fliegl nie zależnie od przeznaczenia charakteryzuje dbałość 
o interesy użytkownika.

Naczepa kurtynowa Mega Flex elastycznie dostoso-
wuje się do pojazdu i ładunku. Może współpracować 
z ciągnikami o różnej wysokości siodła. Maksymalna 
wysokość wnętrza dochodzi do 3000 mm.

Uniwersalna Gooseneck do wszystkich 
rodzajów kontenerów.

Naczepa podkontenerowa z mechanizem wywrotu 
ułatwia rozładunek materiałów sypkich.

Masa naczep podkontenerowych Fliegl 
typu Light zaczyna się od 2950 kg.
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W iąże się to głównie z chęcią 

zmniejszania masy pojazdów. 

Jednocześnie nadal jest pożądana 

wysoka wytrzymałość i łatwość obsługi, 

a hamulce muszą być nie tylko skuteczne, 

ale umożliwiać prawidłowe realizowanie 

wyrafi nowanych funkcji elektronicznego 

sterowania. To powoduje, że jedynie do-

świadczeni wytwórcy, dysponujący gęstą 

siecią serwisową, mogą szerzej zaistnieć na 

rynku europejskim. 

Monolit?

Głównymi graczami w najpopularniej-

szym segmencie pojazdów długodystan-

sowych, korzystających z osi z hamulcami 

tarczowymi są niezmiennie trzy fi rmy: 

BPW, SAF-Holland i Daimler. Własną 

oś Rotos opracował Schmitz-Cargobull, 

ale stosuje ją tylko w swoich pojazdach. 

Od 10 czerwca 2010 r. działa najmłodszy 

producent, holenderska fi rma Valx, któ-

ra oferuje osie z hamulcami tarczowymi 

i bębnowymi i upatruje szansy nie tylko 

w swoim produkcie, ale również nowo-

czesnej ofercie usług posprzedażnych, 

w której wybija się pomoc drogowa do-

stępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygo-

dniu. Zapewnia ją ogólnoeuropejska sieć 

licząca obecnie około 300 warsztatów. 

Konstruktorzy wszystkich fi rm dążą na-

turalnie do ograniczenia do minimum ry-

zyka awarii. Osiągają to przede wszystkim, 

zmniejszając liczbę części składowych 

osi. Tendencja ta jest najlepiej widoczna 

w osiach SAF Intradisc Plus Integral oraz 

Daimler DCA Weightmaster. DCA to 

skrót: Durable Compact Axle, czyli „wy-

trzymała oś kompaktowa”. W osi SAF 

występują ramiona Safe Guard, które są 

trwale połączone z belką osi o przekroju 

okrągłym. Ramiona te są jednocześnie wa-

haczami oraz wspornikami dla miechów 

powietrznych i stanowią osłonę dla amor-

tyzatorów oraz siłowników hamulcowych. 

DCA Weightmaster ma jednolity kor-

pus, na który składają się wahacze, belka 

osi, kołnierze hamulców oraz czopy piast 

kół. Projektanci osiągnęli dzięki temu wy-

soką wytrzymałość, a jednocześnie niską 

masę osi, zaczynającą się już do 395 kg 

w wersji z hamulcami tarczowymi. 

W szczególnej odmianie DCA Airmaster 

korpus osi pełni zarazem funkcję zbior-

W kontakcieW kontakcie
Osie do naczep przeszły długą ewolucję. Użytkownicy mają wobec nich 
coraz wyższe oczekiwania, co na szczęście spotyka się ze sprzyjającymi warunkami 
eksploatacji. Obecnie osie doskonali się, jak do jazdy wyczynowej. 

o 

-

F 

ą 

u 

-

w 

-

 

Belka zintegrowana z wahaczami 
zapewnia osi DCA wytrzymałość 
oraz niską masę. 
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nika sprężonego powietrza, co jest roz-

wiązaniem unikalnym na skalę światową 

i dodatkowo zmniejsza masę. 

W opozycji do tych konstrukcji stoi oś 

Rotos, o budowie na wskroś tradycyjnej. 

Składa się na nią belka osi o przekroju 

okrągłym, do której umocowane są od 

spodu odpowiednio wyprofi lowane, kute 

płaskowniki. Elementem przytrzymu-

jącym je są śruby w kształcie litery „U” 

(cybanty). Płaskownik jest umocowany 

jednym końcem do wspornika, a drugim 

podpiera miech zawieszenia. W efekcie 

powstała oś mało wyrafi nowana, ale za to 

odporna na przeróżne warunki eksplo-

atacji, względnie łatwa w naprawie oraz 

wszechstronna, choć o masie przewyż-

szającej o około 50 kg wiodące pod tym 

względem osie o konstrukcji integrującej 

elementy we wcześniejszych rozwiąza-

niach występujące niezależnie. 

„Nie” grzaniu i rdzy

Osie BPW w najlżejszych wykonaniach 

ważą 392 kg. W najnowszym modelu

ECO Air Compact zastosowano oś 

z belkę o przekroju kwadratowym, pod-

trzymywaną przez odlewane wahacze 

i podstawy miechów. Belka jest z nimi 

połączona bezobsługowymi, diagonal-

nymi połączeniami śrubowymi. Ciekawą 

innowacją są skonstruowane specjalnie 

dla tej osi hamulce tarczowe Eco Disc. 

Umożliwiają one wymianę tarczy bez 

konieczności zdejmowania zacisku ha-

mulcowego. Oś składa się ze stosunkowo 

małej liczby elementów, a modyfi kując je, 

można uzyskać zawieszenie o różnej wy-

sokości. Konstrukcja BPW wyróżnia się 

również zastosowaniem lekkich, kompo-

zytowych zbiorników sprężonego powie-

trza ECO Air. Priorytetem projektantów 

było uproszczenie budowy osi z myślą 

o ułatwieniu jej montażu w pojeździe, 

a także późniejszej obsłudze. 

SAF stosuje opatentowaną, dwuwar-

stwową tarczę hamulcową Integral. Dzięki 

temu ciepło powstające podczas hamowa-

Ramiona Safe Guard podtrzymujące belkę osi SAF 
Intradisc Plus Integral stanowią jednocześnie ochronę 
dla amortyzatorów oraz siłowników hamulców. 

Oś BPW ECO Air Compact została opracowana z myślą o wygodzie 
montażu w pojeździe oraz późniejszej obsłudze serwisowej. 

Schmitz-Cargobull produkuje pod nazwą Rotos własną oś o dość tradycyjnej 
budowie, ale wyróżniającą się trwałością i odpornością na warunki eksploatacji 
w rejonach, gdzie na firmowy serwis nie zawsze można liczyć. 

zestawu, o ile ciągnik również pochodzi 

z fabryk koncernu. 

Wśród typowych akcesoriów są licznik 

kilometrów, czujniki ABS, czujniki zużycia 

okładzin oraz ciśnienia w oponach. BPW 

natomiast proponuje urządzenie telematycz-

ne pozwalające na kontrolę tych elementów. 

Najdłuższą gwarancję: 1 mln km lub 

6 lat ma oś Rotos. Zbliża się do niej 

oś DCA: też 1 mln km lub 5 lat oraz BPW 

– 5 lat + możliwość przedłużenia o 3 lata, 

bez limitu kilometrów. SAF proponuje 

gwarancję na pół mln km lub 3 lata (dla 

tarcz 22,5”; dla 19,5-calowych gwarancja 

wynosi 350 000 km lub 2 lata), a dodatko-

wo gwarancję na pęknięcie na wylot tarcz 

Intradisc. 

Przewozy długodystansowe stawiają 

osiom wysokie wymagania co do trwało-

ści, skuteczności hamowania oraz niskiej 

masy. Współczesne konstrukcje są w sta-

nie je spełnić, ale pamiętajmy, że optyma-

lizacja ich budowy jest ściśle powiązana 

z jakością dróg oraz obsługi serwisowej 

w naszej części świata. Nowoczesna, eu-

ropejska oś do dalekiego transportu to 

przykład urządzenia, które nie osiągnęło-

by obecnego poziomu doskonałości bez 

sprzyjającego środowiska, jakie zostało 

uprzednio i niezależnie stworzone. 

Michał Kij
Fot. M. Kij, BPW, Daimler, SAF-Holland, 

Schmitz-Cargobull

nia rozchodzi się równomiernie, promie-

niowo, co zapobiega powstawaniu miejsc 

„gorących” i „zimnych”, a w konsekwencji 

odkształceniom i pękaniu. Zarazem po-

wierzchnia styku tarczy z piastą jest mała, 

co ogranicza nagrzewanie tej ostatniej 

i pozytywnie wpływa na trwałość łożysk. 

Tarcza jest skutecznie wentylowana za 

pomocą otworów w piaście. Analogiczne 

otwory usprawniają chłodzenie osi Ro-

tos. Natomiast osie BPW nie mają piast 

z otworami. Szczelina powietrzna między 

kołnierzem tarczy hamulcowej a piastą 

wystarczająco izoluje elementy. 

Wspomniane osie SAF mają cztery od-

miany: standardową, mega, sterowaną 

oraz do zastosowań specjalnych. Daimler 

oferuje te same warianty, a w ramach za-

stosowań specjalnych proponuje wersję 

DCA Railmaster przeznaczoną do pojaz-

dów przystosowanych do transportu kom-

binowanego oraz DCA Pavemaster do wy-

wrotek współpracujących z rozściełaczami 

asfaltu. Co najmniej równie wszechstron-

na jest oś Rotos, która występuje w róż-

nych typach naczep Schmitz-Cargobull. 

Wszystkie wymienione osie mają bez-

obsługowe łożyska kół i są starannie za-

bezpieczone antykorozyjnie metodą KTL. 

Każda korzysta z komponentów reno-

mowanych dostawców. Oś Daimler jest 

ponadto zunifi kowana z osiami ciężarów-

kowymi, co upraszcza obsługę serwisową 
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P rzykrości związane ze źle funkcjonu-

jącą klimatyzacją to nie tylko trudna 

do zniesienia temperatura w kabi-

nie. Niemniej uciążliwy może być przykry 

zapach. W przypadku klimatyzacji świet-

nie sprawdza się zasada: „lepiej zapobiegać 

niż leczyć”. 

Spręża się

Budową i funkcjonowaniem klimaty-

zacja przypomina lodówkę lub agregat 

chłodniczy. Nie jest skomplikowana, choć 

wymaga dobrej znajomości zasad jej dzia-

łania, aby odwdzięczyła się długotrwałą, 

bezawaryjną pracą. 

W układzie klimatyzacji krąży czynnik 

roboczy. Jest nim gaz o odpowiednich 

właściwościach. Na początek jest sprężany 

przez kompresor. W tym procesie osiąga 

wysokie ciśnienie i temperaturę. Dociera 

do skraplacza, gdzie zostaje zamieniony 

w ciecz. Skraplacz jest wyposażony 

w wentylator i działa podobnie jak chłod-

Klimatyzacja w ciężarówce stała się wyposażeniem uznawanym 
za standard, zwłaszcza na długich trasach. Aby służyła dobrze 
i długo, nie można o niej zapominać podczas wizyt w serwisie. 

Wieje Wieje chłodemchłodem Warto wiedzieć!

Prawidłowo działająca klimatyzacja w 80%
oczyszcza powietrze nie tylko z pyłków 
roślin, ale także z substancji infekcyjnych, 
czyli z bakterii, wirusów i zarodników grzy-
bów pleśniowych.

Przynajmniej raz w roku powinno się oczy-
ścić kanały doprowadzające powietrze do 
wnętrza i pozbywać się grzybów z klima-
tyzacji.

Raz w roku należy również sprawdzić 
w specjalistycznym serwisie działanie 
wszystkich elementów układu oraz wy-
mienić filtr kabinowy. Filtr osuszający, 
którego zadaniem jest wyłapywanie nad-
miaru wilgoci, można wymieniać co około 
2-3 lata.

Regularnie, najlepiej co pół roku, należy 
sprawdzać ilość oleju oraz uzupełniać 
czynnik chłodniczy w sprężarce. Zanie-
dbanie tych czynności może spowodować 
awarię, a nawet konieczność wymiany 
sprężarki. 

nica samochodowa. Skroplony i ochło-

dzony czynnik przedostaje się do zaworu 

rozprężającego, a następnie do parowni-

ka. W rezultacie ulega zamianie z cieczy 

w gaz i towarzyszy temu spadek tempera-

tury. Analogiczne zjawisko można zaobser-

wować naocznie przy przebijaniu główki 

naboju do syfonu. Parownik i skraplacz są 

wymiennikami ciepła. Dmuchawy kierują 

na parownik powietrze, które ochładza się 

i osusza, a potem przedostaje do kabiny, za-

pewniając jadącym pożądaną temperaturę. 

Gazowy czynnik roboczy wraca do sprężar-

ki i cały cykl zaczyna się na nowo. 

Wydajność klimatyzacji zależy od 

zaworu rozprężnego. Reguluje on ilość 

czynnika dostającą się do parownika 

stosownie do temperatury otoczenia. 

Podczas upałów do parownika dociera 

maksymalna porcja czynnika i klimaty-

zacja pracuje z największą intensywno-

ścią. 

Gdyby ciśnienie w układzie nadmier-

nie wzrosło, gaz usuwany jest z układu 

za pośrednictwem zaworu bezpieczeń-

stwa. 

Dobijać czy nie?

Najpopularniejszą metodą leczenia nie-

dostatecznie sprawnej klimatyzacji jest 

„dobijanie” czynnika. Ta prosta czynność 

jest traktowana jako swoiste panaceum, 

które powszechnie stosuje się w warszta-

tach, nie dociekając zwykle rzeczywistych 

przyczyn niedomagania układu. 

U podstaw wielu awarii rzeczywiście jest 

nieszczelność układu, która sprawia, że gaz 

ucieka. Jednak groźniejsze jest, że jednocze-
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śnie do obiegu dostaje się woda. To ona leży 

u podstaw najgroźniejszych uszkodzeń. 

Krążący w klimatyzacji czynnik jest wy-

mieszany z olejem, który smaruje sprężar-

kę i doszczelnia układ. Woda oddziałuje 

wyjątkowo agresywnie, ponieważ łączy 

się z olejem, który jest silnie higroskopij-

ny i tworzy kwas, który niszczy elementy 

układu i skraca życie kompresora. Wyni-

kające z nieszczelności zanieczyszczenie 

i zawilgocenie, może sprawić, że czynnik 

dostanie się do sprężarki w stanie ciekłym, 

co również jest dla niej zabójcze. Powinien 

do niej docierać tylko i wyłącznie czynnik 

w fazie gazowej. 

W układzie zamontowany jest osu-

szacz, którego zadaniem jest usuwanie 

wilgoci. Osuszacz „z natury” silnie chło-

nie wodę i dlatego jakimkolwiek pracom, 

przy których układ ulega rozszczelnieniu 

(np. naprawie sprężarki połączonej z jej 

demontażem) powinna towarzyszyć jego 

wymiana. Osuszacza nie można zastąpić 

innym, „mało używanym”. Należy użyć no-

wego, szczelnie zapakowanego i założyć go 

wkrótce po rozpakowaniu. „Naszykowanie 

go” do montażu później sprawi, że będzie 

chłonął wilgoć z otoczenia i po pewnym 

czasie „zapcha się” i zupełnie straci swoje 

właściwości pochłaniające. 

Osuszacz zbiera również zabrudzenia 

dostające się do układu, np. opiłki, osady 

i brud. Jego żywotność jest ograniczona 

i raz na dwa, trzy lata należy go zastępo-

wać nowym. Warto o tym pamiętać, aby 

destrukcyjnej wilgoci nie dać szansy roz-

panoszenia się w klimatyzacji. 

Jak ocenić, czy w układzie jest woda, czy 

jej nie ma? Można to odczytać z zamon-

towanego w obiegu wskaźnika zawilgoce-

nia czynnika. Ma on dwa położenia: WET 

(ang. mokry) oraz DRY (ang. suchy). 

W wypadku rozszczelnienia układu 

konieczna jest również wymiana zaworu 

rozprężnego. 

Według miary

Ze względu na swoją budowę i pracę, 

jaką wykonuje, sprężarka jest podatna 

na uszkodzenia bardziej od innych ele-

mentów klimatyzacji. Może ulec zatarciu 

wskutek niedostatecznej ilości oleju lub 

Do pomiaru poziomu oleju i jego wymiany nie trzeba demontować sprężarki. Wystarczy odpowied-
nia miarka (wygięty drut, włożony do sprężarki na zdjęciu z lewej) oraz strzykawka z wężykiem.

Poznaj nasze 

wydania specjalne

i zostań ekspertem w swojej branży
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nr 1 – maj
AUTOSTRADA-POLSKA, 

INTERMASZ

nr 2 – październik

INFRASTRUKTURA, POLEKO/

KOMTECHNIKA

nr 1 – grudzień/styczeń

POLAGRA-PREMIERY

nr 2 – marzec

AGROTECH/LAS-EXPO

nr 3 – czerwiec

OPOLAGRA, EKO-LAS

nr 4 – wrzesień

AGRO SHOW

nr 1 – marzec

TTM/MOTOR-SHOW

nr 2 – wrzesień

Targi INTER CARS

nr 1 – maj
ZJAZD KFDZOM, 

AUTOSTRADA-POLSKA, 

INTERMASZ

nr 2 – październik

POLEKO/KOMTECHNIKA,

INFRASTRUKTURA

Nasze wydania specjalne są bezpłatnie dystrybuowane podczas najważniejszych imprez branżowych oraz rozsyłane pocztą  

do profesjonalistów sektorów rolniczego, komunalnego, budowlanego i serwisowego. 

Jeśli chcesz dołączyć do grona stałych czytelników, wypełnij formularz kontaktowy na stronie  

www.truck-van.pl/dodatki, gdzie znajdują się archiwalne numery wszystkich tytułów dostępne w wersji elektronicznej.
wlanego i serwisow g

ormularz kontaktowy na stronie  

ery wszystkich tytułów dostępne w wersji elektronicznej.

NIE CZEKAJ – ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!
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pod jakim zamontowana jest sprężarka. 

Często jest ona bowiem odchylona od osi 

pionowej. Tabelka znajduje się w instruk-

cji obsługi kompresora – w samochodach 

ciężarowych jest to najczęściej urządzenie 

typu SD7H15 – lub w instrukcji obsługi 

pojazdu. Wymiany oleju można dokonać 

przy pomocy strzykawki z wężykiem. 

Ciekły czynnik może dostać się do sprę-

żarki również wtedy, gdy uszkodzeniu ule-

gnie czujnik temperatury przypisany do 

parownika. W takiej sytuacji parownik ma 

skłonność do zamarzania i traci skutecz-

ność, jako miejsce zamiany cieczy w gaz. 

gdy zawilgocenie układu doprowadzi do 

powstania niszczącego kwasu. Zarazem 

sprężarka jest jednym z newralgicznych 

miejsc, którymi przenika wilgoć. 

Wskazane jest systematyczne kon-

trolowanie stanu kompresora. Przede 

wszystkim sprawdzanie poziomu oleju 

i jego ewentualne uzupełnianie. Nie trzeba 

w tym celu koniecznie demontować urzą-

dzenia, wystarczy użyć odpowiednio 

ukształtowanego narzędzia z podziałką 

i porównać odczytane wskazania z tabel-

ką, która przedstawia zależność między 

właściwym poziomem oleju, a kątem, 

Na grzyby

Gorące powietrze przepływające wokół 

parownika zostawia na jego zimnej po-

wierzchni krople wody. To stwarza idealne 

warunki rozwoju dla grzybów i drobno-

ustrojów. Wieloletnie zaniedbania mogą 

doprowadzić do tego, że „bagienne wyzie-

wy” z zarośniętego parownika będą odczu-

walne w kabinie ciężarówki. 

Grzyby można usuwać, używając pianek 

lub sprejów, a także za pomocą ultradź-

więkowych rozpylaczy płynów antybak-

teryjnych, których skuteczność opiera się 

na rozpylaniu bardzo małych cząsteczek 

płynu. Dzięki temu osiąga on najbar-

dziej niedostępne zakamarki. Ponadto do 

oczyszczania układu wentylacji używa się 

tzw. ozonatorów, wytwarzających ozon, 

który ma silne własności antybakteryjne. 

Jednak decydując się na to, należy ściśle 

przestrzegać zaleceń producenta urządze-

nia, w szczególności odnośnie jego czasu 

pracy. Przedłużające się odkażanie może 

spowodować odbarwienia tapicerki. 

Odkażanie jest często traktowane jako 

zabieg kosmetyczny, służący usuwaniu 

nieprzyjemnych zapachów, chociażby 

z papierosów. Jednak jego głównym ce-

lem jest pozbycie się bakterii i grzybów, 

a o miły zapach warto zadbać na bieżąco, 

utrzymując po prostu kabinę w czystości. 

Klimatyzacja pomaga zachować wy-

soki poziom koncentracji za kierownicą 

podczas upałów. Sprzyja bezpieczeństwu 

i znacząco podnosi komfort jazdy. Aby 

jednak efekt jej działania nie słabł, warto 

do niej zawsze zaglądać przy rutynowych 

przeglądach. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Volvo

Osuszacz należy wymieniać 
co 2-3 lata oraz zawsze 
po rozszczelnieniu układu 
klimatyzacji.  

Odkażanie układu klimatyzacji może być dokonywane 
na kilka sposobów. Poza preparatami w piance i sprayu 
stosuje się ultradźwiękowe urządzenia rozpylające środki 
dezynfekujące oraz ozon.

Wszechstronne urządzenie ACS 810 firmy 
Bosch do obsługi klimatyzacji w ciężarówkach 
i autobusach pozwala precyzyjnie dozować 
czynnik roboczy.

Schemat typowej klimatyzacji samochodowej.
Niezależnie od wielkości pojazdu, jej zasada działania jest taka sama.
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W spółczesne pojazdy użytkowe 

osiągnęły bardzo wysoki poziom 

techniczny, dlatego jeśli produ-

cent chce się wyróżniać, musi zwiększać 

atrakcyjność swojej oferty. Najkrótszą 

drogą w osiągnięciu takiego celu jest obni-

żenie kosztów eksploatacji i poprawa wa-

runków pracy kierowcy do poziomu, jaki 

zapewniają samochody wykorzystywane 

w transporcie długodystansowym. Z dru-

giej strony jest to w pełni uzasadnione, bo 

kierowcy odpowiedzialni za dystrybucję 

również realizują przewozy na stosunko-

wo długich trasach, pracują przez wiele 

godzin w dzień i w nocy i często muszą 

manewrować w niezwykle trudnych wa-

runkach.

Na wskroś przemyślany

Nowe Volvo FE wydaje się być zna-

komitą odpowiedzią dla najbardziej 

wymagających użytkowników branży 

dystrybucyjnej. Dotyczy to już samego 

wyglądu, któremu nie brakuje charakte-

ru, m.in. przez oryginalne boczne okna 

i czarne wstawki tworzywowe. Jedna z nich 

znajduje się tuż pod przednią szybą, co 

optycznie obniża kabinę i podkreśla jej no-

woczesność. Przeprojektowane refl ektory 

główne obejmują diodowe światła do jaz-

dy dziennej i są wkomponowane w nowy, 

3-częściowy zderzak ze stalowymi elemen-

tami narożnymi. W miejskiej dystrybucji 

takie rozwiązanie jest mile widziane.

Wygodny dostęp do wnętrza zapewnia-

ją drzwi otwierane do kąta prostego i dwa 

szerokie stopnie wejściowe. Mają one kon-

strukcję „schodkową”, co oznacza, że niż-

szy stopień jest bardziej wysunięty od wyż-

szego, eliminując nadmierny wysiłek rąk 

przy chwytaniu się poręczy. Egzemplarz, 

jaki mieliśmy okazję przetestować, był 

wyposażony w kabinę sypialną o długo-

ści 2200 i szerokości 2300 mm. Wysokość 

wnętrza 1605 mm pozwoliła na zamonto-

wanie jednej, bardzo komfortowej leżanki. 

Razem ze stelażem można ją łatwo unieść 

za pomocą sprężyn gazowych, uzyskując 

dostęp do dwóch pojemnych schowków.

Warunki pracy kierowcy sprzyjają po-

konywaniu dłuższych tras. To zasługa 

m.in. łatwo dostępnych, ergonomicznych 

przyrządów, znakomitej widoczności 

i bardzo wygodnych foteli, które w nowym 

FE są wyposażane w zintegrowany zagłó-

wek i pas bezpieczeństwa. Ponadto mają 

one mocniejszą konstrukcję i lepsze moco-

wanie do podłogi. Szkoda, że w testowym 

egzemplarzu zabrakło prawego podło-

kietnika (oczywiście jest on dostępny), bo 

zautomatyzowana skrzynia I-Shift  rzadko 

zmusza do korzystania z trybu ręcznego, 

więc na dłuższych trasach przydałoby się 

dodatkowe podparcie ręki.

Maksymalne 
wykorzystanie energii

Mocną stronę nowego Volvo FE jest 

układ napędowy. Testowy egzemplarz zo-

stał wyposażony w 6-cylindrowy silnik 

wysokoprężny o pojemność 7,7 dm3, zgod-

ny z normą emisji spalin Euro 6. Nowocze-

sna jednostka ma układ zasilania common 

Nowy wymiarNowy wymiar dystrybucji dystrybucji
Rozwiązania, które jeszcze do niedawna były zarezerwowane tylko 
dla pojazdów długodystansowych, coraz częściej trafiają do ciężarówek dystrybucyjnych. 
Jak ten trend wpłynął na nowe Volvo FE?
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rail z turbosprężarką o zmiennej geome-

trii. Zapewnia moc 320 KM i maksymalny 

moment 1200 Nm w zakresie od 1050 do 

1600 obr/min, gwarantując dynamicz-

ną jazdę i ograniczoną potrzebę częstej 

zmiany biegów. Z silnikiem skojarzono 

12-stopniową przekładnię I-Shift  z pakie-

tem oprogramowania Fuel Economy, który 

optymalizuje zmianę biegów pod kątem jak 

najniższego zużycia paliwa. Obejmuje on 

m.in. funkcję I-Roll, czyli całkowicie nowe 

rozwiązanie w pojazdach dystrybucyjnych. 

Jest ono wykorzystywane podczas zjazdu 

ze wzniesienia i powoduje automatyczne 

odłączenie silnika od układu przeniesienia 

napędu, dzięki czemu samochód wyko-

rzystuje do jazdy energię kinetyczną, a nie 

paliwo. Okazuje się bowiem, że wybieg przy 

obrotach silnika na biegu jałowym jest bar-

dziej korzystny, niż pozostawienie pojazdu 

„na biegu” z odciętym dopływem paliwa, 

co powoduje oczywiście hamowanie sil-

nikiem. Jak zapewnia producent, funkcja 

I-Roll może obniżyć zużycie paliwa nawet 

o 2%. Uruchamia się ją specjalnym przyci-

skiem na tablicy rozdzielczej, ale działa tyl-

ko przy włączonym tempomacie. 

Chcąc osiągnąć zadowalający wynik 

trzeba więc wykazać się pewnymi umie-

jętnościami i wyczuciem danej 

sytuacji, bo jazda „na leniucha”, 

czyli z tempomatem włączonym 

na podjazdach szybko zniweczy 

wysiłki szwedzkich konstrukto-

rów. Stosując podstawowe zasady 

ekonomicznej jazdy, z włączonym 

trybem I-Roll, uzyskaliśmy śred-

nie zużycie paliwa na poziomie 

16,5 l/100 km (pomiar przepły-

womierzem), przy czym śred-

nia prędkość wyniosła niemal 

70 km/h, a testowy pojazdy był ob-

ciążony maksymalnie (dmc 18 t).

Taki wynik jest naprawdę rewe-

lacyjny, a trzeba zaznaczyć, że 

przeprowadzona jazda nie była 

całkowicie defensywna, bo nie 

obyło się np. bez kilku prób przy-

spieszeń, włącznie z uruchomie-

dać to choćby po zawieszeniu i układzie 

kierowniczym: inżynierowie z kraju, 

w którym drogi są płaskie jak stół, po-

trafi ą skonstruować i skonfi gurować po-

jazd, który idealnie prowadzi się na na-

szych wyrobach drogopodobnych [sic!]. 

Nawet najgłębsze koleiny nie zmuszają 

do kurczowego trzymania kierownicy, 

a wszystkie dziury i wypukłe łaty są wy-

bierane bardzo cicho i łagodnie. Mimo 

wysokiego nadwozia, samochód wychyla 

się w akceptowalnym zakresie, pozwa-

lając na szybsze pokonywanie zakrętów. 

Z przodu pojazdu zastosowano podwójne 

resory paraboliczne, z tyłu dwa miechy 

powietrzne.

Nowy Volvo FE to bardzo atrakcyjny 

pojazd dla wielu gałęzi transportu. Jest 

ergonomiczny, zapewnia niskie zużycie 

paliwa i oferuje duże możliwości konfi -

guracyjne, dzięki czemu z powodzeniem 

może być wykorzystywany nie tylko do 

transportu żywności, mebli czy sprzętu 

AGD, ale także odpadów czy jako betono-

mieszarka. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Volvo FE-320 4x2

Dmc (kg) ...................................................................18 000
Masa własna pojazdu (kg) ...........................................8500
Liczba miejsc .....................................................................2
Rozstaw osi (mm) ........................................................5500
Długość pojazdu (mm) ..............................................10 000
Promień zawracania (mm) ...........................................9500
Silnik .......................................................... D8K-320 Euro 6
Liczba cylindrów ................................................................6
Pojemność (dm3) ............................................................7,7
Moc maks. (KM/kW/obr/min) .........................320/235/2100
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) .................1200/1050÷1600
Skrzynia biegów......................................zautomatyzowana 
  ......................................... I-Shift AT2412E, 12-stopniowa
Przełożenie przekładni głównej ....................................3,08
Pojemność zbiornika paliwa (l) ......................................315
Przeglądy ......................uzależnione od rodzaju transportu, 
  ............... lekka dystrybucja: raz w roku lub co 80 000 km
Gwarancja ............................... 1 rok, 2 lata lub 300 000 km 
  ...........................................................na układ napędowy

niem trybu kick-down. Opisując układ 

napędowy trudno nie podkreślić bardzo 

płynnej, wręcz niewyczuwalnej zmiany 

biegów i znakomitego wyciszenia silnika.

Bez stresu

Volvo FE doskonale uwzględnia po-

trzeby i warunki różnych rynków. Wi-

Dodatkowe dolne szyby 
zapewniają lepszy widok 
na najbliższe otoczenie pojazdu. 
Takie rozwiązanie wymusiło 
poziomy przesuw górnej szyby.

Zastosowana leżanka jest 
odpowiedniej wielkości 
i grubości, pozwalając 
na komfortowy wypoczy-
nek z dala od domu.

Fotele w Volvo FE mają zintegrowane 
zagłówki i pasy bezpieczeństwa, 
mocniejszą konstrukcję oraz nowe 
poszycie, które jest bardziej odporne 
na zabrudzenia.

Kształt tablicy rozdzielczej Volvo FE zapew-
nia wygodny dostęp do wszystkich 
przyrządów. Wokół kierowcy jest wiele 
schowków i kieszeni ułatwiających 
przechowywanie podręcznych przedmiotów. 

Na zjeździe przy włączonym tem-
pomacie funkcja I-Roll powoduje 
rozłączenie układu napędowego 
i swobodny wybieg pojazdu, 
oszczędzając nawet 2% paliwa.

Dyskretnie umieszczone stopnie 
i uchwyty przedniej ściany kabiny 
pozwalają na swobodne ustawienie 
lusterka czołowego, przeczyszcze-
nie szyby i wycieraczek.

Schodkowe wejście 
do kabiny eliminuje 
nadmierny wysiłek 
rąk przy chwytaniu 
bocznych poręczy.
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W 
 marcowym Truck & Van

 przedstawialiśmy no-

 we ciągniki Mercedes-

-Benz do najcięższych ro-

dzajów transportu – Actros 

i Arocs SLT. Teraz nadarzy-

ła się okazja, by sprawdzić je 

w praktyce i przekonać się, 

jak nowoczesna technologia 

pomaga w transporcie ponad-

gabarytów.

Gdy dowiedziałem się, że 

mam prowadzić 170-tonowy 

zestaw po krętej i obfi tującej 

w liczne wzniesienia i zjazdy 

trasie, spodziewałem się, że pot 

będzie lał się strumieniami. 

Jednak już po kilku minutach 

jazdy stwierdziłem, że z Actro-

tości z powodzeniem poradzi 

sobie pojedynczy ciągnik). 

Gdy obejdziemy Actrosa 

dookoła, więcej szczegółów 

zdradzi jego zastosowanie. 

Na czteroosiowym, wzmoc-

nionym podwoziu z kiero-

waną osią pchaną spoczywa 

jedna z dwóch największych 

kabin: GigaSpace lub Big-

Space, oczywiście bogato 

wyposażona. To ważne, bo-

wiem kierowca transportu 

ponadgabarytowego musi 

mieć zapewnione idealne wa-

runki do pracy i odpoczynku. 

W Actrosie nie będzie miał 

powodów do narzekań – ka-

binę wyposażono we wszyst-

kie funkcjonalne rozwiąza-

nia, znane z topowych wersji 

długodystansowych. 

Moc okiełznana

Za kabiną, niczym skrzy-

dła husarii, uwagę zwracają 

potężne osłony boczne. To za 

nimi kryją się akumulatory 

i zbiorniki powietrza, których 

miejsce na ramie pojazdu za-

jęły dodatkowe osie. Jest tam 

też duży, 900-litrowy zbiornik 

paliwa. To ważne, bo ponadga-

baryty lubią spalić swoje, a czas 

jazdy ograniczony jest zwy-

kle do godzin nocnych (22-6) 

i szkoda byłoby tracić cenne 

minuty na tankowanie, zwłasz-

cza że takim kolosem nie pod-

jedzie się pod pierwszy lepszy 

dystrybutor. W wieży za kabi-

ną znalazł się też dodatkowy 

układ chłodzenia oraz instala-

cja hydrauliczna turbosprzęgła 

z retarderem. A cóż to takie-

go? O tym przekonałem się 

już po chwili. Wcześniej, gdy 

spojrzałem w specyfi kację Ac-

trosa, wszystko wyglądało im-

ponująco. Sześciocylindrowy, 

rzędowy silnik OM 473 z po-

jemności 15,6 l miał zapewnić 

625 KM i 3000 Nm maksymal-

nego momentu obrotowego. 

Jednak zaraz nasunęły się 

wątpliwości, jak zautomaty-

zowana, 16-biegowa skrzy-

nia G  280-16 z PowerShift  3 

przeniesie tę moc i moment 

na koła, by płynnie ruszyć 

170-tonowym zestawem? 

Zwykłe sprzęgło miałoby pro-

blem, dlatego ponadgabary-

towego Actrosa wyposażono 

właśnie w układ turbosprzęg-

ła. Dokładniej przybliżaliśmy 

je w marcowej prezentacji, 

ale przypomnijmy: to układ 

dwóch umieszczonych naprze-

ciw siebie wirników zamknię-

tych w szczelnej obudowie 

– jeden na wale od strony sil-

nika, drugi po stronie skrzyni 

biegów. Gdy włączymy bieg 

i dodamy gazu, pomiędzy wir-

niki wtłaczany jest olej i to wła-

śnie on przenosi moc i moment 

obrotowy z silnika do skrzyni 

biegów – bez jakiegokolwiek 

fi zycznego kontaktu elemen-

tów sprzęgła. Dzięki temu 

PrecyzyjnyPrecyzyjny twardziel twardziel
Sto kilkadziesiąt ton ładunku na naczepie za plecami, Sto kilkadziesiąt ton ładunku na naczepie za plecami, 
8-procentowe wzniesienie przed nami. W połowie górki 8-procentowe wzniesienie przed nami. W połowie górki 
trzeba się zatrzymać, troszkę cofnąć, chwilę postać i płynnie trzeba się zatrzymać, troszkę cofnąć, chwilę postać i płynnie 
ruszyć dalej, by tuż za wzniesieniem zmierzyć się z długim, ruszyć dalej, by tuż za wzniesieniem zmierzyć się z długim, 
stromym zjazdem. Da radę? Dla Actrosa SLT to „pikuś”.stromym zjazdem. Da radę? Dla Actrosa SLT to „pikuś”.

sem SLT ta ciężka praca może 

być czystą przyjemnością. 

Pociągnie i popchnie

Patrząc z przodu to pozor-

nie zwykły Actros. Wersję 

SLT (Schwer-Last-Transpor-

ter) zdradza zmodyfikowa-

na, środkowa część zderzaka 

ze wspornikiem montażo-

wym, na którym mocowany 

jest specjalny sprzęg przed-

ni, przydatny, gdy ciągnik 

ma zmienić się w pchacz 

i wspomagać przemiesz-

czanie szczególnie ciężkich 

zestawów (czyli o masie po-

wyżej 250 ton, bo do tej war-
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ruszanie z nawet najcięższym 

ładunkiem odbywa się płynnie 

i bez uszczerbku dla kompo-

nentów pojazdu. Dopiero po 

ruszeniu i nabraniu prędkości, 

do gry wchodzi zwykłe, jedno-

tarczowe sprzęgło cierne. Gdy 

prędkość jazdy spadnie, turbo-

sprzęgło ponownie napełni się 

olejem i przejmie zadanie od 

sprzęgła ciernego. 

Nie palimy

Cały proces przełączania 

odbywa się oczywiście w peł-

ni automatycznie, a jedyną 

oznaką działania turbosprzę-

gła jest ikonka sygnalizacyjna 

na desce rozdzielczej. Chyba 

każdy, przyzwyczajony do jaz-

dy z tradycyjnym sprzęgłem, 

na początku obcowania z tur-

bosprzęgłem poczuje się nieco 

dziwnie. Zawsze pamiętamy, 

by unikać jazdy na półsprzęgle 

– a tu żaden problem, z wy-

korzystaniem sprzęgła hydro-

dynamicznego można nawet 

utrzymywać pojazd w bezru-

chu na wzniesieniu, operując 

tylko pedałem gazu. Lekko 

wciskam pedał – system pom-

puje więcej oleju do sprzęgła 

i pojazd pełznie pod górę, lek-

ko ujmuję – zestaw zatrzymuje 

się i stoimy w miejscu. Słychać 

tylko równomierną pracę ob-

ciążonego silnika. Nieco mniej 

gazu – i pomimo włączonego 

biegu powolutku staczamy się 

do tyłu. Znów gaz – i znów 

pełzniemy pod górę. 

Przy normalnym sprzęgle 

ciernym kilkadziesiąt sekund 

takiej zabawy skończyłoby się 

spaleniem tarczy lub trwałym 

uszkodzeniem sprzęgła. Przy 

hydrokinetyku co najwyżej 

lekko wzrośnie temperatu-

I tu znów z pomocą idzie układ 

hydrauliczny, bowiem tur-

bosprzęgło potrafi  pracować 

również jako retarder. Jeden 

z wirników jest wtedy za-

trzymany na sztywno, a olej 

wtłaczany pomiędzy wirniki 

skutecznie odbiera energię roz-

pędzonego pojazdu, przekształ-

cając ją w ciepło – stąd właśnie 

konieczność dodatkowych 

chłodnic na wieży. W połą-

czeniu z wydajnym hamulcem 

silnikowym daje to moc hamo-

wania rzędu 979 KM, a jest ona 

i tak ograniczona celem ochro-

ny skrzyni biegów. Taki układ 

hamuje skutecznie również 

w niskim zakresie obrotów. 

Gdyby jednak na większym 

zjeździe hamowanie retarde-

rem nie wystarczało i obroty 

zaczęły rosnąć zbyt szybko, to 

otrzymamy ostrzeżenie o ry-

zyku „przekręcenia” silnika 

i wówczas trzeba przyhamować 

hamulcem zasadniczym. 

Nowy Actros SLT to nie-

zwykle wyrafi nowane, niszo-

we narzędzie dla transportów 

specjalnych. Tam, gdzie trzeba 

zmagać się z dużą masą prze-

wożonych ładunków, gdy liczy 

się precyzja manewrowania, 

sprawdzi się perfekcyjnie, 

zwłaszcza za sprawą niezwy-

kle funkcjonalnego sprzęgła 

hydrodynamicznego, zauto-

matyzowanej skrzyni biegów, 

mocnego silnika i konstrukcji 

od podstaw dedykowanej naj-

cięższym zastosowaniom. Wy-

patrujcie go nocą. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec, Daimler

ra oleju. A gdy przestawimy 

skrzynię biegów w tryb ma-

newrowy, pojazd sam będzie 

pełzał do przodu z centyme-

trową precyzją. Mocniejsze 

wciśnięcie i „kickdown” gazu 

przełączy skrzynię ponownie 

w tryb jazdy standardowej. 

W razie potrzeby można też 

przejść na tryb „power” cha-

rakteryzujący się m.in. cią-

gnięciem silnika do większych 

obrotów, nim nastąpi zmiana 

biegu. Do szczególnie ciężkich 

warunków można załączyć 

tryb „heavy”. 

W ryzach

Manewrowanie i rozpędze-

nie 170-tonowego zestawu to 

jedno, ale utrzymanie go na 

zadanej prędkości na zjeź-

dzie i późniejsze zatrzymanie 

to wyzwanie jeszcze większe. 

Tryb manewrowy 
pozwala na płynną jaz-
dę z bardzo małą pręd-
kością, co przydaje 
się przy pokonywaniu 
szczególnie ciasnych 
łuków czy cofaniu.

Podczas hamowania jeden z wirni-
ków turbosprzęgła zostaje unieru-
chomiony. Wpompowany do układu 
olej skutecznie odbiera energię 
i przejmuje funkcję wysokosprawne-
go retardera pierwotnego, działając 
nawet przy niskich obrotach silnika. 

Załadowanym zestawem o masie 170 ton można zatrzymać się na wzniesieniu z włą-
czonym biegiem do przodu i w kontrolowany sposób powoli stoczyć się z tego 
wzniesienia w celu wykonania żądanego manewru, przy czym intensywność staczania 
regulowana jest tylko pedałem gazu. To tak zwane „opuszczanie się po linie” umożliwia 
kontrolowane staczanie się pojazdu bez użycia hamulców i tym samym bez zużycia 
sprężonego powietrza. Jednocześnie w każdej chwili można szybko i sprawnie ruszyć 
do przodu. Bez sprzęgła hydrokinetycznego taka sztuczka raczej by się nie udała.

W „wieży” za kabiną znalazły się m.in. 
akumulatory i zbiorniki powietrza oraz 
zbiornik paliwa, których miejsce zajęły 
dodatkowe osie ciągnika. Jest też tu układ 
hydrauliki oraz dodatkowe chłodzenie 
silnika i turbosprzęgła.

Układ turbosprzęgła z retarderem oferowany 
jest także w budowlanej gamie modelu Arocs. 
Manewrowanie w trudnym terenie, zatrzymanie 
pod wzniesieniem i płynne ruszenie nie stanowią 
wówczas żadnego problemu, a ryzyko spalenia 
czy uszkodzenia sprzęgła nie istnieje.

www.truck-van.pl
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N iestety trudno doszukać się specjal-

nych superlatyw imprezy. Spotkanie 

branży z szefem GDDKiA, konkurs 

i szkolenie dla operatorów koparek, wielki 

festyn – Show Aft er Fair, nowa formuła wy-

stawy i debata przedstawicieli świata nauki 

i biznesu nie poprawiły kondycji targów. 

Dodatkowo chłód i obfi ty deszcz odstra-

szyły zwiedzających. Wśród największych 

nieobecnych znaleźli się dystrybutorzy 

takich maszyn jak: Komatsu, Volvo, Case 

czy Liebherr. Zdecydowanie mniej było 

także sprzętu budowlanego z Chin. Za-

wiedli praktycznie, za wyjątkiem stałego 

bywalca – fi rmy Faymonville – wszyscy 

producenci naczep i przyczep niskopo-

dłogowych. Za to dobrze był widoczny 

KH-Kipper z pomysłową ekspozycją zabu-

dów na podwoziach różnych marek.

Branża budowlana to fi lar każdej gospo-

darki. Szacuje się, że w krajach Unii Europej-

skiej odpowiada za wypracowanie ok. 10% 

PKB brutto. Za sprawą ostatniego kryzysu 

fi nansowego branża ta znacznie podupadła. 

W Polsce budowlanka jednak radziła sobie 

całkiem dobrze. Motorem napędowym były 

środki unijne i inwestycje związane z Mi-

strzostwami Europy w 2012 roku. Po Euro 

2012 unaoczniła się jednak słabość branży. 

Ta zła sytuacja wynikała w głównej mierze 

z wykonywania nierentownych kontraktów 

drogowych. Pogarszająca się sytuacja fi nan-

sowa, wszechobecne zatory płatnicze oraz 

brak elastyczności inwestorów publicznych 

w negocjacjach z generalnymi wykonawca-

mi zaowocowały falą upadłości. Inwestorzy 

pod wpływem informacji o bankructwach 

w branży, wycofali z niej swój kapitał. Spo-

wodowało to odrzucenie wielu nowych 

projektów budowlanych.

Na szczęście prognozy dla branży na 

najbliższe lata są łaskawe. Dodatkowe pie-

niądze z Unii Europejskiej zapisane w bu-

dżecie na lata 2014-2020, jeśli nie zwiększą 

skali budowy to na pewno utrzymają je na 

podobnym poziomie. Do wydania będą aż 

63 mld zł na zadania drogowe.

Specjalizacja w modzie

Sprzęt budowlany zmienia się relatyw-

nie wolno, ale jego rozwój jest zauważalny. 

W dzisiejszych czasach przepisy każą zwra-

cać większą uwagę na ekologię. Transport 

drogowy musi zapewnić czystość spalin 

silników wg normy Euro 6, a maszyny bu-

dowlane i pojazdy specjalistyczne wg nor-

my Stage III B / Tier 4. O ile producenci cię-

żarówek poradzili sobie z tym problemem, 

to dla producentów maszyn budowlanych 

było to szczególnie trudne. Silniki róż-

nych maszyn trzeba było zaprojektować od 

nowa, aby pomieścić fi ltry cząstek stałych, 

systemy SCR i recyrkulacji spalin. Do no-

wych silników dopasowano także karoserię 

i elektronikę. Przy tak dużym nakładzie 

pracy wiele fi rm uciekało się do umożliwio-

nej przez unijną regulację kontynuacji pro-

dukcji w ograniczonym zakresie. Niektóre 

fi rmy będą korzystać z tej możliwości aż do 

wejścia w życie kolejnego zarządzenia. Jest 

ono zapowiadane już na rok bieżący.

Istotą ewolucji w rozwoju konstrukcji 

branży budowlanej jest ciągłe dostosowy-

wanie ich konstrukcji do zróżnicowanych 

wymagań poszczególnych użytkowników, 

tj. rodzaju, wielkości i organizacji przepro-

wadzanych prac czy wymagań operatorów 

dotyczących bezpieczeństwa i komfortu 

pracy. Mowa tutaj o podwyższaniu nieza-

wodności sprzętu poprzez lepszy dobór 

jego cech konstrukcyjnych, poprawianie 

technologii wykonawczych, stosowanie 

nowych materiałów. Nieunikniony postęp 

w rozwoju konstrukcji maszyn budow-

lanych jest coraz szybszy i dotyczy coraz 

szerszego zakresu zagadnień. Pomimo 

stagnacji w branży maleje potrzeba na ma-

szyny uniwersalne, trendy idą w kierunku 

urządzeń specjalistycznych przygotowy-

wanych pod konkretnego klienta. 

Ostatni na pokładzie

Podczas Targów Autostrada w Kielcach 

nie mogło zabraknąć fi rmy KH-Kipper, 

która zaprezentowała udoskonalone pro-

dukty własnej konstrukcji: zabudowę 

wywrotkę trójstronną W3H z lewą burtą 

hydrauliczną i nowe urządzenie hakowe 

ZH-12. W sumie producent z Kajetano-

wa przedstawił aż 7 różnych rozwiązań 

zabudów, każde na innym podwoziu. Sa-

mochód z wywrotką trójstronną W3H ma 

uniwersalne zastosowanie: służy do trans-

portu materiałów sypkich (piasek, żwir), 

materiałów spaletyzowanych czy małoga-

barytowych maszyn budowlanych (walce 

PustoPusto
Targi Autostrada 2014 z pewnością przejdą do historii. Tyle, że nie za sprawą 
rekordowo wysokiej liczby wystawców i zwiedzających, ale przez wgląd na jubileuszową 
XX edycję, na której pokazało się 400 firm, czyli o połowę mniej niż np. w 2012 r.
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drogowe). W nowej wersji W3H zmniej-

szono masę zabudowy, zwiększając ładow-

ność. Dzięki kątowi otwarcia lewej burty 

o pełne 180° jest możliwe podjechanie bar-

dzo blisko wózkiem widłowym i sprawny 

załadunek. Jako odbój wykorzystywane są 

koła samochodu. Szerokość wewnętrzna 

skrzyni wynosi 2410 mm. To pozwala zała-

dować obok siebie dwie palety po 1200 mm

szerokości każda. Przy opuszczeniu bur-

ty o 90° możliwy jest załadunek z rampy 

lub wysyp ładunku na bok w pewnej odle-

głości od pojazdu. Prawa burta z górnymi 

zawiasami otwiera się dzięki centralnemu 

zamkowi na burcie przedniej, a burta tyl-

na z górnymi zawiasami otwiera się au-

tomatycznie przy podniesieniu skrzyni. 

Zastosowanie nowoczesnej stali DOMEX/

OPTIM pociągnęło za sobą brak potrze-

by stosowania bocznego użebrowania 

wzmacniającego w postaci tzw. szpant. 

Burty boczne gięte dają również większą 

sztywność uzyskaną w trzech kierunkach. 

Skrzynia wywrotki W3H została pokazana 

na podwoziu Scania 6×4. Ma ona dodat-

kowo tylną szufl ę zsypową sneep na równi 

Wozidło technologiczne Hydrema 912ES o ładowności 
10 ton. Sprawdzone przegubowe podwozie zaproje-
ktowano, aby utrzymać niską masę netto i zapewnić 
doskonałą jazdę po nierównym terenie. Zabudowa 
wywrotki zapewnia łatwy i szybki załadunek oraz rozła-
dunek. Poprzez wybór funkcji MultiTip wywrotka może
obrócić się o 180 stopni i wyładować ładunek w do-
wolnym miejscu. MultiTip z funkcją automatycznego 
powrotu pozwala powrócić zabudowie na pozycję 
transportową w sposób automatyczny, a operatorowi 
skupić się wyłącznie na prowadzeniu wozidła.

Unimog z zabudową 
typu PEEL JET służącą 
do likwidacji zbędnego 
oznakowania poziomego 
dróg, usuwania śladów 
gum opon samolotowych 
z pasów startowych 
lotnisk oraz uszorstniania 
nawierzchni bitumicznych 
i betonowych.

Ofertę wozideł firmy Bell uzupełniły dwa modele: B25E i B30E. 
Konstruktorzy ulepszyli pojazdy w kluczowych obszarach 
związanych z wydajnością, komfortem pracy oraz żywotnością 
– wszystkie elementy narażone na uderzenia lub wstrząsy 
zostały wykonane z trwalszych materiałów. Wozidła tej marki 
wyposażone są w blokadę międzyosiowego mechanizmu 
różnicowego, aktywowaną automatycznie podczas jazdy.
Dodatkowo B25E i B30E posiadają automatyczne antypośliz-
gowe mechanizmy różnicowe we wszystkich osiach, które 
gwarantują blokadę poszczególnych kół bez udziału kierowcy.
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sypowe W1U na podwoziach Mercede-

sa Arocsa 8×6 oraz Tatry Phoenix 8×8, 

których konstrukcja charakteryzuje się 

kształtem zapobiegającym pozostawianiu 

materiału wewnątrz przestrzeni ładunko-

wej. Pojawiła się także trójstronna wywrot-

ka W3H na podwoziu Iveco Trakker 6×4 

oraz wyróżniona w konkursie targowym 

wywrotka tylnozsypowa W1C na podwo-

ziu Volvo FMX 10×4 z przeznaczeniem do 

transportu kopalnianego.

Iveco pokazało również model Trakker 

8×4 z wywrotką tylnozsypową typu rynna 

1W marki Skibicki. Zabudowa ma długość 

gabarytową ok. 5550 mm, a jej szerokość ze-

wnętrzna wynosi 2550 mm. Wysokość burt 

to 1560 mm, a pojemność ok. 17÷20 m3.

Podłoga wykonana jest z trudnościeral-

nej stali o grubości 8 mm, a burty ze stali 

o grubości 5 mm. Burta tylna otwierana 

jest automatycznie podczas wywrotu do 

tyłu. Masa własna zabudowy to ok. 4300 kg

(w zależności od wysokości burt i rodzaju 

podwozia). Opcjonalnie producent oferuje 

podłogę podgrzewaną spalinami.

Nie zabrakło w tym roku również marki 

Kamaz. Kamaz Polska, wydzielona struk-

tura organizacyjna spółki Autobagi Polska 

– generalnego i wyłącznego reprezentan-

ta w naszym kraju interesów koncernu 

Kamaz, chciał przybliżyć potencjalnym 

klientom najnowszą ofertę, obejmującą 

pojazdy głęboko zmodernizowane, przy-

gotowane specjalnie pod kątem wymagań 

rynku zachodnioeuropejskiego, zaopa-

trzone w nowoczesne i proekologiczne sil-

niki. Kamaz pokazał dwa auta: trójstronną 

wywrotkę na uterenowionym podwoziu 

typ 6520 (K3340) oraz 16-tonowy żuraw 

na 3-osiowym, terenowym podwoziu typ 

43118 6×6. Oba pojazdy należą do naj-

nowszych generacji wyrobów rosyjskiego 

producenta, w której dokonano ponad 300 

istotnych modyfi kacji. Żuraw Ivanoviec 

o maksymalnym momencie siły udźwigu 

73 Tm ma kąt obrotu 360°, w strefi e pracy 

240°. Maksymalna wysokość pod hakiem 

to 22,7 m, maksymalny wysięg w poziomie 

21 m, a prędkość podnoszenia ładunku to 

z podłogą, zamiast sneepa demontowa-

nego. Takie rozwiązanie zapobiega zale-

ganiu lepkiego materiału, które z czasem 

uniemożliwiłoby domykanie burty tylnej. 

Podobne udoskonalenia pojawiły się także 

w przypadku wywrotki tylnozsypowej 

W1U na podwoziu MAN 8×8. 

KH-Kipper przedstawił także nowego 

hakowca ZH-12 na podwoziu DAF FL. 

Urządzenie to uzupełnia ofertę lżejszych 

hakowców, w której do tej pory znajdowa-

ły się urządzenia o ładowności 6 i 8 ton. 

ZH-12 wyposażony jest w hydrauliczną 

blokadę kontenera oraz sterowanie z ka-

biny kierowcy. Długość gabarytowa urzą-

dzenia wynosi 3900 mm. Dolna rama 

i łączniki wykonane są ze specjalnej stali 

o dużej wytrzymałości plastycznej, dźwi-

gnię hakową oraz sam hak zrobiono ze 

stali o podwyższonych właściwościach 

mechanicznych. Hak ma grawitacyjne 

zabezpieczenie eliptyczne. Ładunek jest 

przesuwany łagodnie po rolkach. Popraw-

ne zablokowanie kontenera sygnalizowane 

jest lampką kontrolną. Tam gdzie jest to 

wymagane resory odciążane są za pomocą 

siłowników lub rolką podpierającą stero-

wanymi ze stanowiska operatora.

Stoisko KH-Kipper skumulowało w je-

dnym miejscu głównych europejskich pro-

ducentów pojazdów ciężarowych. Firma 

zaprezentowała również wywrotki tylnoz-

W tym roku do oferty urządzeń 
hakowych KH-Kipper na podwoziach 
2-osiowych dołączył hakowiec 
o udźwigu 12 t. ZH-12 został 
zamontowany na podwoziu DAF LF 4×2.

Wywrotka tylnozsypowa W1U na podwoziu Mercedes 
Arocs 8×6. Wykonana została ze stali Hardox (po-
dłoga) oraz Domex (burty), ma pojemność 18,5 m3.

Jedyna wystawowa wywrotka 
tylnozsypowa marki Skibicki 
na podwoziu Iveco Trakker 8×4.

W ostatniej chwili do prezentacji w Kielcach dołączyła 
wywrotka tylnozsypowa W1U na podwoziu Tatra 
Phoenix 8×8 ze skrzynią typu rynna o pojemności 18 m3.

Naczepa Faymonville MegaMax ma 63 500 kg 
ładowności. To 4-osiowa teleskopowana nacze-
pa zagłębiana z wysokością transportową 350 mm 
z możliwością wydłużenia o 5 m pokładu.

Kamaz 43188 
6×6 z żurawiem 
Ivanoviec 
o udźwigu 16 ton.

Kamaz typ 6520 z fabryczną wywrotką trójstronną oraz zestawem 
do zimowego utrzymania dróg firmy Ozamet z Olsztyna. Ma ona 
stalową skrzynię, ze stalową podłogą oraz stalowymi burtami bocznymi 
otwieranymi w osi dolnej i górnej ze wspomaganiem.
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Wywrotka 
trójstronna 
W3H firmy
KH-Kipper na 
podwoziu Iveco 
Trakker 6×4.

Premierową konstrukcją KH-Kipper była udosko-
nalona zabudowa wywrotki trójstronnej W3H 
na podwoziu Scania P410 6×4. Jej cechy to niższa 
masa, uproszczona konstrukcja, nowy zsyp, nowe 
zamki burty tylnej i bocznej, nowe zawiasy burty 
tylnej i niższy środek ciężkości.

Udoskonalona wywrotka tylnozsypowa 
typu rynna W1U na podwoziu MAN 
TGS 8×8 posiada podobne udoskona-
lenia jak W3H. Otrzymała także nową 
tylną szuflę sneep na równi z podłogą, 
a w opcji tylną burtę hydrauliczną.

Na targach Rotra firma 
KH-Kipper otrzymała 
wyróżnienie za zabudowę 
tylnozsypową typ W1C 
na podwoziu Volvo 
FMX 10×4.

od 9 do 35 m/min. Wysuw sekcji następu-

je z prędkością 8,0÷9,0 m/min. Sterowa-

nie odbywa się za pomocą 2 dżojstików. 

Maksymalne wysokości podnoszenia nad 

poziomem gruntu wynoszą: przy podnie-

sionej sekcji pierwszej – 9 m, wysuniętej 

sekcji drugiej – 17 m, wysuniętej sekcji 

trzeciej – 23 m. Do tego można dodać spe-

cjalne przedłużenie, zwiększające wyso-

kość podnoszenia o kolejne 9 m. 

I to by było na tyle. Poza dwoma Unimo-

gami ze specjalistycznym osprzętem więcej 

ciężarówek nie było. Delikatnie więc mó-

wiąc, tegoroczną Rotrę w ramach targów 

Autostrada można nazwać bardzo skrom-

ną. Branżę transportową reprezentowała 

jeszcze tylko fi rma Faymonville, która 

pokazała naczepy Max100 oraz Mega-

Max. Pierwsza z nich to 3-osiowa telesko-

powana naczepa z zagłębieniami na koła 

maszyn z możliwością rozsunięcia pokła-

du o 4,75 m, o ładowności administracyj-

nej 38 600 kg. Druga, MegaMax to 4-osio-

wa teleskopowana naczepa zagłębiana 

z wysokością transportową 350 mm. Wy-

konana ze stali o wysokiej plastyczności, 

wydłużana o 5 m w postaci teleskopowa-

nego pokładu dla dłuższych ładunków. Ma 

63 500 kg ładowności, wypinaną hydrau-

licznie łabędzią szyję oraz wypinany agre-

gat osiowy. Wyciągana podłoga umożliwia 

transport zbiorników.

Pozostałe prezentowane pojazdy na Au-

tostradzie to specjalistyczne wozidła tech-

nologiczne marek Hydrema i Bell o udo-

skonalonych konstrukcjach.

Targi Budownictwa Drogowego Auto-

strada-Polska 2014 przeszły do historii. 

Niestety, jubileuszową edycję imprezy 

będziemy wspominać jako dość nieuda-

ną. Mimo dużego wysiłku organizato-

rów, w tym roku zabrakło zarówno wy-

stawców, jak i zwiedzających. Wszyst-

ko wskazuje na to, że imprezy targowe 

w Polsce przeżywają poważny kryzys. 

Być może zapowiadane na kolejne lata 

inwestycje budowlane wpłyną na więk-

sze zainteresowanie kielecką Autostradą 

w przyszłym roku. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański, R. Romaniuk

Czytaj za darmo na: www.tool-expert.pl

Nowe czasopismo dla profesjonalistów  
branży narzędziowej

nowości produktowe - od prostych narzędzi ręcznych, 
po zaawansowane elektronarzędzia  
i urządzenia automatyczne

najciekawsze wydarzenia branży narzędziowej

praktyczne wskazówki i porady ekspertów

expert.p
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I co wyszło? Nowoczesny samochód do-

stawczy, czyli taki, który nie tylko może 

sporo przewieźć, ale pozwala również 

czerpać korzyści z nowych technologii, 

zapewniając wysoki poziom komfortu 

i bezpieczeństwa.

Optymalnie

Ducato napędza gama silników MultiJet 

(Euro 5+) o mocy 115, 130, 150 i 180 KM. 

Silniki o pojemności 2,0 i 2,3 l to już druga 

generacja MultiJet. Wyróżniają się wydłu-

żonym okresem między przeglądami (co 

48 000 km) oraz niskim poziomem zuży-

ciem paliwa. W porównaniu z pierwszą ge-

neracją zastosowano w nich wtryskiwacze, 

które wielokrotnie podają paliwo w krót-

kich odstępach czasowych. Pozwala to po-

dzielić wtrysk na więcej faz, zapewniając 

wyższą sprawność, elastyczność i precyzję 

dawkowania paliwa. Same wtryskiwacze 

są bardziej niezawodne dzięki uproszcze-

niu konstrukcji i redukcji liczby kompo-

nentów o 40%. Ciśnienie wtrysku wzrosło 

z 1600 do 1800 barów. Dzięki kontroli cza-

su dwóch kolejnych wtrysków głównych, 

a więc stałej modulacji zasilania cylindrów, 

znacznie wyciszono pracę silnika i obni-

żono emisję cząstek stałych oraz tlenków 

azotu. Udało się również obniżyć spalanie.

Silnik 2.3 MultiJet ECO o mocy 130 KM 

może mieć zamontowany elektroniczny 

ogranicznik prędkości do 90 km/h, taki za-

bieg pozwala się cieszyć wyjątkowo niskim 

spalaniem w tej klasie pojazdów. Według 

producenta zużycie paliwa w takim wa-

riancie spada do 5,8 l/100 km w cyklu mie-

szanym. Jednak nie każdy będzie skłonny 

zaakceptować to rozwiązanie. Czasem czas 

dostawy jest najważniejszy. Wkrótce będzie 

również dostępna 3-litrowa, dwupaliwowa 

wersja silnika MultiJet Natural Power na 

metan i benzynę (Euro 6) o mocy 140 KM.

Oprócz manualnych skrzyń biegów 

(5- lub 6-biegowych), z silnikami Multi-

Jet 2,3 i 3,0-litrowymi, dostępna jest tak-

że zautomatyzowana 6-biegowa skrzynia 

Comfort-Matic dostosowana do różnych 

warunków jazdy i zastosowań. Nie tylko 

podnosi ona wygodę prowadzenia, ale 

również, jak zapewnia producent, po-

zwala zaoszczędzić do 5% paliwa. Wy-

maga jednak pewnego przyzwyczajenia. 

Podczas rozpędzania samochód wyraźnie 

daje znać o momencie zmiany biegów. 

W skrzyni Comfort-Matic zastosowa-

no mechaniczne przeniesienie napędu, 

w którym układ sterowania manualne-

go zastąpiono siłownikami uruchamia-

nymi elektronicznie za pośrednictwem 

„TCU” (jednostki sterowania przeniesie-

niem napędu). Niecierpliwi mogą tryb 

automatyczny zastąpić manualnym. Do-

datkowym udogodnieniem jest funkcja 

dostosowująca zmiany biegów w trybie 

automatycznym do jazdy z pełnym zała-

dunkiem i na wzniesieniach, uruchamia-

na przyciskiem na tablicy rozdzielczej. 

Ograniczeniu zużycia paliwa służą rów-

nież funkcja Start&Stop – do 15% mniej 

Oszczędnie i z fantazją
Zanim nowy Ducato ujrzał światło dzienne przeszedł ponad 10 mln km testów. 
Prace nad tym modelem trwały 5 lat przy zaangażowaniu ponad 6 tys. osób. Inwestycja 
pochłonęła 700 mln euro.

Nowoczesna, przestronna kabina 
zaciera różnice między pojazdem 
użytkowym a osobowym. 

www.truck-van.pl
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w cyklu miejskim oraz wskaźnik zmiany 

biegów Gear Shift  Indicator, podpowiada-

jący odpowiedni moment zmiany biegów. 

Nie bez znaczenia jest niski współczyn-

nik oporu powietrza – Cx=0,31 uzyskano 

w furgonie o najmniejszym rozstawie osi 

(3000 mm) z niskim dachem.

Wszystkie wersje nowego Ducato wy-

posażone są w system elektronicznej sta-

bilizacji toru jazdy (ESC). Został on ulep-

szony o system zapobiegania dachowaniu 

na wypadek przemieszczenia się ładunku, 

współpracujący z systemem kontroli ła-

dunku (LAC), asystentem ruszania pod 

górę Hill Holder, systemem antypoślizgo-

wym (ASR) oraz elektronicznym syste-

mem awaryjnego hamowania (EBA). 

Wersje z silnikami MultiJet 2,3 i 3,0 

oferowane są seryjnie ze wspomaganiem 

kierownicy Servotronic (EVO). System 

ten działa dynamicznie w zależności od 

prędkości pojazdu, wspomagając kierow-

cę podczas jazdy z niskimi prędkościami. 

Za dopłatą można zamówić również m.in. 

Traction+ (wraz z asystentem zjazdu ze 

wzniesienia (Hill Descent Control), syste-

mem ostrzegania przed zmianą pasa ruchu 

(Lane Departure Control) oraz systemem 

automatycznego rozpoznawania znaków 

drogowych (Traffi  c Sign Recognition). 

Na życzenie można też mieć tempo-

mat, programowany ogranicznik prędko-

ści oraz system monitorowania ciśnienia 

w oponach (TPMS).

Do 4,4 t

Nowy Fiat Ducato stwarza szerokie moż-

liwości dostosowania pojazdu do indywi-

dualnych potrzeb. Dostępny jest w 4 długo-

ściach i 3 wysokościach dla furgonów oraz 

6 długościach podwozia pod zabudowę. Co 

istotne dla użytkowników podwozie no-

wego Ducato nie zmieniło się, dzięki temu 

zabudowy zaprojektowane dla poprzedniej 

generacji będą pasować jak ulał. 

Pojemność ładowni w furgonach ma 

osiem wariantów – od 8 do 17  m3. Dmc 

dochodzi nawet do 4,4 t – w wersji kamper 

i 4,25 t – Maxi. Dopuszczalne obciążenie 

na przednią oś to nawet 2100 kg, na tylną 

2500 kg. Maksymalna ładowność użytko-

wa wynosi 2,1 t dla wersji furgon.

Gama nowego Ducato obejmuje po-

nadto nowe wersje wywrotki trójstron-

nej z kabiną pojedynczą i podwójną oraz 

siedmioosobowej brygadówki. Pod koniec 

tego roku będzie dostępne podwozie z no-

wym rozstawem osi 4300 mm. Dodatkowo 

można zamówić m.in. stały lub wypinany 

hak holowniczy i ułatwiający załadunek 

stopień wejściowy.

Nowe Ducato jest bardziej wytrzymałe, 

co zawdzięcza wzmocnieniu głównych ele-

mentów nadwozia i drzwi oraz ulepszeniu 

zawiasów, prowadnic, odbojów i uszczelnień 

drzwi przesuwnych. Taki zabieg ma wydłu-

żyć trwałość nadwozia nawet o ponad 50%. 

Pomimo wzmocnienia nadwozia, masa 

własna nowego Ducato spadła o 20 kg, a to 

dzięki zastosowaniu nowych materiałów 

i komponentów. Wynik ten można jeszcze 

pogłębić, zamawiając kompozytowe tylne 

zawieszenie, co pozwoli uciąć kolejne 15 kg. 

Ulepszono również układ hamulcowy. 

Teraz ma się zużywać wolniej. O 30% zwięk-

szono jego odporność na temperaturę. Nowa 

konstrukcja pedału oraz optymalizacja para-

metrów i wytrzymałości klocków, tarcz oraz 

siłownika wspomagającego (w zależności od 

wersji pojazdu) wpłynęły na zmniejszenie 

o 45% siły potrzebnej do zahamowania. 

W wersji z silnikiem MultiJet 2,3 l zasto-

sowano nowy współosiowy siłownik stero-

wania sprzęgłem, a w wersji MultiJet 3,0 l 

obniżono przełożenia skrzyni biegów (mi-

nimalizacja sił przenoszonych na sprzę-

gło), co ma zwiększyć trwałości sprzęgła.

Ducato oferowane jest z napędem na 

przednie koła, zawieszenie przedniej 

osi ma kolumny McPhersona, a tylna oś 

sztywna – resory piórowe. Zwiększając 

skok przedniego zawieszenia o 100 mm, 

poprawiono komfort prowadzenia. Nowa 

generacja to 7 opcji tylnego zawieszenia. 

Dane techniczne Fiat Ducato 6. generacja      

Silnik 2.0 MultiJet II 115 KM  2.3 MultiJet II 130 KM 2.3 MultiJet II 150 KM 3.0 MultiJet 180 KM
Paliwo ON ON ON ON
Liczba cylindrów, układ 4, R 4, R 4, R 4, R
Pojemność (cm3) 1956 2287 2287 2999
Normy ekologiczne Euro 5+ Euro 5+ Euro 5+ Euro 5+
Moc maksymalna KM/kW/obr/min 115/85/3700  130/96/3600  148/109/3600  177/130/3500 
Maks. mom. obrot. Nm/obr/min 280/1500 320/1800 350/1500 400/1400 
Średnica zawracania rozstaw krótki: 11, rozstaw średni: 12,46, rozstaw średni-długi: 13,54 m,
  między krawężnikami (m) rozstaw długi: 14,28
Dmc (t) 3÷4,4
Zbiornik paliwa (l)   90
Prędkość maksymalna (km/h) 135÷140 145÷155 152÷162 161÷171
Zużycie paliwa (l/100 km) w cyklu mieszanym  6,3 6,2*/6,4 7,1÷7,4 7,7

* z opcją Start&Stop

Podwójna ławka stwarza 
wiele możliwości. Dodatko-
we miejsce zawsze się przyda.
Po złożeniu oparcia można 
skorzystać ze stolika.

Uchwyt do mocowania 
urządzeń elektronicznych 
lub zwykłego notesu, 
sprawia, że wnętrze napiera 
biurowego charakteru.

Pojawił się nowy element – poręczny uchwyt 
na butelki z napojami, gdzie znajduje się również 
miejsce na telefon. Alternatywą, za którą trzeba 
dodatkowo zapłacić, jest zamykany schowek, 
który pomieści 15-calowego laptopa.

Zautomatyzowana skrzynia biegów może 
działać w zależności od obciążenia pojazdu. 
W górzystym terenie lub przy dużym 
obciążeniu, można uruchomić taką funkcję 
przyciskiem na tablicy rozdzielczej.
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logia modulacji szerokości impulsu (Pulse 

Width Modulation) oraz zastosowanie 

podwójnych świateł pozycyjnych znacząco 

zwiększają trwałość żarówek. 

W środku jest nowocześnie. Kierow-

ca może poczuć się jak w małym biurze. 

Zbędna asceza ustąpiła wygodzie i funk-

cjonalności. Tablica rozdzielcza jest zro-

biona z dobrej jakości materiałów. Nie bra-

kuje tam również przydatnych rozwiązań. 

Jednym z nich jest wielofunkcyjny uchwyt 

do mocowania urządzeń mobilnych np. 

smartfonów lub tabletów, ale również zwy-

kłego notesu. Poniżej, w konsoli środkowej 

znajduje się schowek, w którym jest miej-

sce na dwie butelki 0,75 l i np. telefon lub 

odtwarzacz MP3. Zamiast tego można za-

mówić zamykany schowek, który pomieści 

15-calowego laptopa. W nowym Ducato 

znajdzie się też coś dla ducha. Oprócz 

szerszej oferty radioodbiorników MP3 

z technologią Bluetooth, dostępny jest 

system Uconnect z 5-calowym ekranem 

dotykowym, kamerą cofania i nawigacją. 

Radio może być opcjonalnie wyposażone 

w cyfrowy tuner radiowy (DAB). 

Fotele pokryte są szarym plamoodpor-

nym materiałem. Do wyboru jest jeszcze 

brązowy welur i sztuczna skóra. Fotel kie-

rowcy ma regulację wysokości, wzdłużną 

oraz kąta nachylenia oparcia (w opcji może 

być podgrzewane z regulacją odcinka lędź-

wiowego i pozycji podłokietnika). Za do-

płatą dostępny jest fotel amortyzowany ze 

Poza standardowym, na resorach pióro-

wych są to m.in.: „komfort” ze stabiliza-

torem poprzecznym dla wersji do prze-

wozu osób, pneumatyczne ze zmienną 

wysokością progu załadunkowego, lekkie 

kompozytowe (dodatkowa redukcja masy 

pojazdu) oraz na pojedynczych resorach 

piórowych do przewozu ciężkich ładun-

ków przy dopuszczalnym maksymalnym 

obciążeniu do 2500 kg.

Nowoczesne biuro

Zmiany można dostrzec również na ze-

wnątrz. Ducato nabrało muskułów. Wy-

gląda teraz bardziej masywnie. Taki trend 

w dizajnie pojazdów użytkowych można 

zaobserwować już od jakiegoś czasu. Na 

pierwszy rzut oka mają dawać jasno do 

zrozumienia, że poradzą sobie z każdym 

ładunkiem. Wysoko położone nowe światła 

do jazdy dziennej LED są mniej narażone na 

uszkodzenia i mają długą żywotność. Spe-

cjalny kształt pokrywy silnika chroni przed 

przenikaniem wody do środka. Refl ektory 

umieszczono na ruchomych prowadnicach, 

dzięki czemu wymiana żarówek jest prostsza 

i tańsza. Niestety podobnie jak w poprzed-

niej wersji dość niewygodny jest dostęp do 

zbiornika na płyn do spryskiwaczy. Za to 

czteroczęściowy zderzak umożliwia tańszą 

naprawę w razie uszkodzenia.

Tylne światła zespolone w kształcie lite-

ry „L” są lepiej widoczne z boku. Techno-

sprężynami dostosowującymi się do wagi 

kierowcy. Regulowana jest także wysokość 

kierownicy i podłokietnika. 

Obok fotela kierowcy może być zamon-

towany pojedynczy fotel pasażera z regula-

cją wysokości lub dwumiejscowa ławeczka 

z dodatkowym centralnym oparciem, któ-

re po złożeniu tworzy stolik z klipsem na 

dokumenty. Zagospodarowano też miejsca 

pod fotelami kierowcy i pasażera. Znajdują 

się tam pojemne schowki. Kierowcy w ma-

newrach może pomóc czujnik parkowania 

i zintegrowana kamera widoku z tyłu po-

jazdu.

Razem z Ducato można zamówić rów-

nież system do zarządzania fotą pojazdów 

Get Way, który na podstawie danych po-

chodzących z szyny CAN pozwala monito-

rować parametry pojazdu, zużycie paliwa 

i pokonywaną trasę.

Nowe Ducato jest również jeszcze bar-

dziej przyjazne dla fi rm zabudowujących. 

Mogą one uzyskać dostęp do wszelkich 

informacji, wskazówek oraz specyfi kacji 

technicznych niezbędnych do zabudowy 

pojazdów użytkowych Fiata. 

Fiat Ducato może poszczycić się nie 

tylko sławą pojazdu służącego do pra-

cy, ale również rekreacji. Trzy na cztery 

pojazdy kempingowe w Europie to Fiaty 

Ducato. Nowe rozwiązania, m.in. obro-

towy fotel kierowcy, wzmocnione zawie-

szenie oraz specjalistyczne wersje tworzą 

600 potencjalnych kombinacji rekreacyj-

nego pojazdu, co zapewne przyciągnie 

kolejnych podróżników ceniących sobie 

niezależność. 

Fiat Proff esional to nie tylko ulubiona 

marka Polaków. Bardzo dobrze sprzeda-

je się w całej Europie. Ducato to dojrzała 

konstrukcja, która ma swoich wiernych fa-

nów. W ciągu 33 lat zdobył zaufanie, które 

teraz musi tylko konsekwentnie umacniać. 

Szósta generacja na pewno nie rozczaruje 

nabywców. Ani tych oszczędnych, ani tych 

z fantazją. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Fiat

Modernizując Ducato poprawiono również współczynnik aerodynamiczny. 
Bardziej opływowy kształt powinien pozytywnie wpłynąć na zużycie paliwa.

Zamawiając stopień, można 
ułatwić sobie wsiadanie do 
ładowni, co przyda się podczas 
załadunku.

Jednym z parametrów, jakim chwali się Fiat jest 
współczynnik długości całkowitej pojazdu do długości 
ładowni. W zależności od wersji Ducato może 
pomieścić od 8 do 17 m3 ładunku.

Tylne światła zespolone mają 
kształt litery „L”, co czyni je lepiej 
widocznymi z boku.
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Master jest teraz napędzany gamą sil-

ników 2.3 dCi o mocy od 110 do 

163 KM (poprzednio: od 100 do 

150 KM). Wersje o mocy 135 i 163 KM są 

wyposażone w technologię Twin Turbo, za-

pewniającą większą moc przy zmniejszonym 

zużyciu paliwa. Jak deklaruje producent, 

w wersji o mocy 163 KM zużycie paliwa 

spadło o 1,5 l/100 km przy równoczesnym 

zwiększeniu mocy o 13 KM i momentu ob-

rotowego o 10 Nm. Dzięki temu spalanie spa-

dło poniżej 7 l/100 km i w przypadku wersji 

L2H2 o mocy 163 KM wynosi 6,9 l/100 km.

Zużycie paliwa można jeszcze zmniej-

szyć o dalsze 10%, korzystając z przycisku 

trybu „Eco”. System ten pozwala odpo-

wiednio sterować momentem obrotowym 

silnika oraz pracą układów klimatyzacji 

i ogrzewania. 

W samochodzie pojawiły się też nowe 

systemy zwiększające poziom komfortu 

i bezpieczeństwa. Najnowszej generacji 

system ESC, z montowanym w standardzie 

układem dostosowującym jego pracę do 

obciążenia, współpracuje ze wspomaga-

niem ruszania pod górę i systemem Exten-

ded Grip. Funkcja ta zapewnia przyczep-

ność w trudnych warunkach drogowych, 

takich jak śnieg, błoto czy piasek.

System zapobiegający „myszkowaniu” 

przyczepy dostępny jest w wersjach z ha-

kiem holowniczym. Naprzemiennie przy-

hamowuje on i zmniejsza moment obroto-

wy silnika, aby obniżyć prędkość do takiej, 

przy której przyczepa odzyska stabilność.

Nowy Master z silnikiem Twin Turbo 

wyposażony jest w elektrohydrauliczne 

wspomaganie kierownicy, ułatwiające 

manewrowanie i zmniejszające siłę po-

trzebną do obracania kierownicy przy 

małych prędkościach. Przyczynia się 

również do obniżenia zużycia paliwa 

o 0,1 l/100 km.

Kolejną nowością jest zwiększające bez-

pieczeństwo i umieszczone w osłonie prze-

ciwsłonecznej po stronie pasażera lusterko 

szerokokątne Wide View, zapewniające wi-

doczność do tyłu w obrębie martwego pola. 

Gama nowego Mastera to ponad 350 

wersji, 4 długości, 3 wysokości, a także 

wersje: furgon, furgon brygadowy, podwo-

zie z kabiną, podwozie z podwójną kabiną, 

platforma z kabiną, wywrotki, kontene-

ry, wersje z przednim  i tylnym napędem. 

Objętość ładowni wynosi od 8 do 22 m3. 

W ofercie pojawia się także nowa wersja: 

L4H2 i H3 furgon z napędem na tylne, po-

jedyncze koła. Ta wersja z wydłużonym 

zwisem tylnym jest szczególnie dedykowana 

użytkownikom pokonującym długie trasy 

oraz fi rmom kurierskim. Większa odległość 

między nadkolami umożliwia załadunek eu-

ropalet również w tylnej części pojazdu. 

Master cieszy się w Polsce dużym zainte-

resowaniem. W 2013 r. zarejestrowano na 

polskim rynku 3707 takich pojazdów, czy-

li o ponad 11% więcej niż w poprzednim 

roku. Prawie 60% wszystkich sprzedanych 

w 2013 r. Masterów w Polsce stanowiły 

podwozia przeznaczone do specjalistycz-

nych adaptacji karoseryjnych.

Nowy Master trafi  do sprzedaży w Pol-

sce na początku września 2014 r. Zamó-

wienia na ten model będzie można skła-

dać od połowy czerwca br. W następnym 

numerze przedstawimy więcej szczegó-

łów.  ▐

KD
Fot. Renault

350 wersji 350 wersji 
do wyborudo wyboru
Renault przygotowuje się do wprowadzenia na rynek kolejnej 
generacji swojego dużego furgonu. Nowy Master ma odnowione 
silniki i unikalne technologie oraz zmienioną osłoną chłodnicy. 

Nowe silniki dzięki zastosowaniu techno-
logii Twin Turbo, zapewniają większą 
moc przy zmniejszonym zużyciu paliwa.
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Rywalizuje z Fiatem Fiorino i jego 

pobratymcami: Nemo i Bipperem. 

Jednak w niektórych wypadkach 

może być ciekawą propozycją również dla 

tych, którzy rozglądają się za Doblò lub 

Kangoo. Cechy użytkowe Forda są dość 

duże w stosunku do jego wymiarów ze-

wnętrznych. 

Fiesta kuriera

Nowy model został skonstruowany 

z wykorzystaniem płyty podłogowej sto-

sowanej w Fordach Fiesta i B-Max. Auto 

ma rozstaw osi 2,49 i długość 4,16 m. Jak 

zwykle oprócz dostawczego Transita Co-

urier, w katalogu jest dobrze wyposażony, 

pasażerski wariant Tourneo Courier. Obie 

wersje są produkowane w fabryce Ford 

Otosan w Turcji. 

Odmiany osobowe: Tourneo oraz 

Transit Courier kombi mają po 5 miejsc. 

Objętość furgonów wyposażonych w stałą 

przegrodę między kabiną a ładownią to 

2,3 m3. Na życzenie producent montuje 

siatkę składaną w pionie i składany fotel 

pasażera. Dzięki wykorzystaniu dodat-

kowej przestrzeni na przedzie objętość 

ładowni wzrasta wówczas do 2,6 m3. Moż-

liwe jest też przewożenie przedmiotów 

o długości dochodzącej do 2,6 m. Ładow-

ność wynosi maksymalnie 660 kg. 

Ważną zaletą Forda jest niski próg zała-

dunku. W pustym samochodzie znajduje 

się niespełna 54 cm nad nawierzchnią. 

Paczki i pudła można wygodnie wsunąć 

do środka, nie nadwyrężając grzbietu. Tym 

bardziej, że uchwyty do mocowania ładun-

ku są na ścianach bocznych, nie na pod-

łodze. Przestrzeń ograniczają nadkola oraz 

znajdujące się na ich wysokości, potężne 

i obudowane w połowie wysokości pla-

stikowymi osłonami słupki. Niemniej do 

wnętrza mieści się bez trudu jedna euro-

paleta. 

Dwuskrzydłowe, tylne drzwi otwierają się 

o kąt 90, a po zwolnieniu blokującego, żółte-

go „motylka” o kąt 180 stopni. W osobowym 

Tourneo bagażnik zamyka unoszona do 

góry klapa, elegantsza i zapewniająca lepszą 

widoczność do tyłu, ale niekoniecznie wy-

godniejsza dla użytkownika. Model ten ma 

również odsuwane drzwi po obu stronach 

nadwozia. W Transicie trzeba za nie dopła-

cić. Blaszane, bez szyb kosztują 2 tys. zł net-

to za komplet. W bogatszej wersji furgonu, 

zwanej Trend oraz w Transicie kombi stan-

dardowo montowane są przesuwane drzwi 

tylko z prawej strony. 

Klasycznie i elektronicznie

Kabina Forda jest obszerna, a sięgający 

daleko do przodu parapet wzmacnia to 

wrażenie. Inżynierowie umieścili układ 

napędowy przed przednimi kołami. Przy-

pomina się koncepcja „cab forward”, zgod-

nie z którą Chrysler budował na przeło-

mie wieków sedany w kilku rozmiarach. 

Nowe otwarcie
Transit Courier jest najmniejszym dostawczym Fordem. 
Lecz na tle konkurentów wcale najmniejszy nie jest. 

Ładownia Transita Courier ma niski próg. 
Do wnętrza prowadzą dwuskrzydłowe, niesyme-
tryczne tylne drzwi. W niektórych modelach 
w standardzie są boczne drzwi z prawej strony. 

Wieloczęściowy tylny zderzak, wytrzymałe 
elementy chroniące bok nadwozia oraz wysoko 
umieszczone przednie i tylne światła mają 
obniżyć koszty napraw powypadkowych.
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W autach dostawczych pomysł ten spraw-

dza się równie dobrze, a może i lepiej. 

Styliści wprawnie zamaskowali „dziób” 

samochodu, formując go w dynamiczny, 

nieomal „sportowy” klin z wlotem po-

wietrza przypominającym aktualne Fordy 

oraz… Aston Martina! Courier jest zresztą 

wiernym odwzorowaniem większych ku-

zynów, takich jak Connect i Custom. Tak 

z zewnątrz, jak i wewnątrz. 

Tablica rozdzielcza może być doposa-

żona w rozbudowane centrum informa-

cyjno-rozrywkowe z 3,5- lub 5-calowym 

wyświetlaczem, zdolne komunikować się 

z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą 

m.in. USB i Bluetooth. Do opcji należy sys-

tem Ford SYNC z funkcją wzywania po-

mocy Emergency Assistance. W ramach 

pakietów wyposażenia Ford dodaje uni-

wersalny uchwyt MyFordDock, do które-

go można umocować smartfona lub tab-

let. W samochodzie przeznaczonym 

głównie do poruszania się po mieście jest 

to dodatek nie do przecenienia, znacznie 

Ford Transit Courier/Toureno Courier

Silniki
Rodzaj paliwa benzyna olej napędowy olej napędowy
Typ EcoBoost Duratorq TDCi Duratorq TDCi
Liczba cylindrów 3 4 4
Pojemność (cm3) 999 1498 1560
Moc (KM/kW/obr/min) 100/74/6000 75/55/3750 95/70/3800
Moment obr. (Nm/obr/min) 170/1400÷4000 190/1700÷2000 215/1750÷2500
Śr. zużycie paliwa (l/100 km) 5,4 4,1 4
Śr. zużycie paliwa z ukł. start/stop 5,2 3,9 3,8/3,7*

*3,7 l/100 km z układem start/stop i ogranicznikiem prędkości do 100 km/h

W skrócie
Ford Transit Courier/Toureno Courier

Wersje nadwoziowe Tourneo, Transit kombi, Transit furgon
Dopuszczalna masa całkowita (kg) do 1795
Ładowność furgonów (kg) do 660
Objętość przestrzeni ładunkowej (m3) 2,3/2,6*
Liczba miejsc w modelach osobowych 5

*2,6 m3 ze składaną ścianką działową i składanym fotelem pasażera

zwiększający komfort i bezpieczeństwo 

jazdy. 

Auto odznacza się również bardziej tra-

dycyjnymi zaletami. Ze schowkami jest 

nieźle, czasem lepiej niż u rywali. Przykła-

dowo: nad przednią szybą jest duża półka, 

a na tunelu środkowym dwa zagłębienia na 

kubki oraz uchwyt na tablet lub małego lap-

topa. Kieszenie w drzwiach to nie rekord, 

ale pomieszczą więcej niż paczkę wafelków. 

Opanowany

Ford prowadzi się pewnie i nie trzeba 

dodawać „jak na małe, wysokie auto”. Kilka 

popularnych, niskich hatchbacków nie wy-

trzymuje porównania z nim. Zawieszenie 

złożone z kolumn McPhersona z przodu 

oraz skrętnej osi z tyłu mocno trzyma sa-

mochód w ryzach i nie wydaje przykrych 

dźwięków przy przejeżdżaniu nad nierów-

nościami. Układ kierowniczy również godzi 

komfort i precyzję. Zastrzeżeń nie można 

mieć nawet do hamulców, choć tarczowe, 

wentylowane są tylko z przodu, a z tyłu kon-

struktorzy pozostawili bębnowe. Układ jest 

sterowany elektronicznie i wyposażony m.in. 

w stabilizację toru jazdy ESC, wspomaganie 

nagłego hamowania EBA oraz HSA, który 

ułatwia ruszanie pod górę. System kontroluje 

również zachowanie przyczepy. 

Jako „miejskie zwierzę” Courier ma ade-

kwatny układ napędowy. Montowane są 

Podobną tablicę rozdzielczą 
znajdziemy w większych, dostaw-
czych Fordach. Courier oferuje dużo 
przestrzeni w środku. 

Okresy między 
przeglądowe wynoszą 
jeden rok lub 
30 000 km.

Ford Transit Courier może zabrać 660 kg ładunku. Dostęp do ładowni 
zapewniają oferowane w standardzie podwójne, asymetryczne drzwi 
z tyłu, otwierające się pod kątem do 158 stopni. Dodatkowo można 
zamówić pojedyncze lub podwójne przesuwane drzwi boczne.

www.truck-van.pl
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Trzycylindrowy silnik EcoBoost należy do 
nowoczesnych jednostek benzynowych, które 
ostatnio pojawiają się w lekkich dostawczakach. 
W jakim stopniu uda im się zastąpić diesla?

Osobowy wariant Tourneo Courier ma 
odsuwane drzwi po obu stronach nadwozia. 
Wewnątrz akcesoria jak z autokaru, 
a wśród nich składane stoliczki. 

w nim wyłącznie ręczne skrzynki pięcio-

biegowe, a moc silników dochodzi mak-

symalnie do 100 KM. Tyle właśnie osiąga 

jedyny, benzynowy motor, 3-cylindrowy 

EcoBoost. Poza nim fabryka proponuje 

dwa, 4-cylindrowe diesle z rodziny Dura-

torq TDCi o mocy 75 i 95 KM. Ford spraw-

nie przemyka w gąszczu ulic, ale na ob-

wodnicy miasta i wśród pagórków trzeba 

czasem pomóc mu redukcją, aby nie stracił 

tempa. Niezależnie od zastosowanego sil-

nika, zestopniowanie skrzyni sprawia, że 

„piątka” ma charakter nadbiegu. Niskie 

zużycie paliwa jest wymieniane wśród 

głównych zalet nowego modelu, lecz by je 

osiągać należy uzbroić się w cierpliwość, 

gaz wciskać niegłęboko i z rozmysłem. To 

typowe dla współczesnych samochodów, 

zwłaszcza z silnikami po „downsizingu”. 

Najlepsze osiąga diesel 1,6 po wyposażeniu 

w układ start/stop (dostępny w całej gamie) 

oraz ogranicznik prędkości do 100 km/h.

Poza miastem spala 3,4 l/100 km. 

Po zaprezentowaniu Couriera Ford za-

kończył całkowitą odnowę gamy samo-

chodów dostawczych. Obecnie obejmuje 

ona modele uszeregowane podobnie, jak 

u konkurentów. Licząc od najcięższego są to:
▐ Transit – dmc 2,9 – 4,7 t, 
▐ Transit Custom i osobowy Tourneo Cu-

stom – dmc 2,5÷3,3 t, 
▐ Transit Connect i osobowy Tourneo 

Connect – dmc 2÷ 2,4 t, 
▐ Transit Courier i osobowy Tourneo Co-

urier – dmc 1,8 t. 

Nazywając poszczególne samochody, 

Ford kierował się żelazną logiką, co nie 

oznacza, że łatwo będzie je odróżnić od 

siebie i zapamiętać. Wszystkie jednak są 

skonstruowane wg najnowszych tendencji. 

Wzrostowi możliwości przewozowych to-

warzyszy rozbudowana komunikacja z kie-

rowcą i światem zewnętrznym, sugestywna 

stylizacja i co najmniej dobry poziom wy-

kończenia wnętrz. Ford liczy na sukces mo-

deli, które lokują go w segmentach, które 

wcześniej zaniedbał. Custom już pokazał, 

co potrafi . Pora na Couriera. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Ford

W wariancie ze stałą przegrodą ładownia pomieści 2,3 m3. W opcji oferowana jest siatka 
składana w pionie i składany fotel pasażera. Dzięki wykorzystaniu dodatkowej przestrzeni 
objętość ładowni wzrasta do 2,6 m3. Rozwiązanie to umożliwia również przewożenie 
przedmiotów o długości dochodzącej do 2,6 m.

Wolne koło alternatora (OAP), które jest 
również określane jako wolne koło pasowe 
ze sprzęgłem jednokierunkowym jest uży-
wane, aby ochronić układ napędu paska 
poprzez filtrowanie wibracji skrętnych sil-
nika, co wydłuża trwałość paska napędu, 
zagwarantować NVH paska napędu (wibra-
cyjno-akustyczny) dla optymalnego poziom 
komfortu jazdy, uniknąć strat tarcia spowo-
dowanych ślizganiem paska oraz pozwo-
lić na to, aby wirnik alternatora obracał się 
w trybie „wolne koło” w momencie, gdy silnik 
zwalnia lub zatrzymuje się w celu osiągnię-
cia maksymalnego poziomu wydajności oraz 
obniżenia emisji CO2. 

Wolne koła pasowe Valeo są produkowa-
ne z materiałów o najwyższej jakości. Zostały 
przetestowane zgodnie z rygorystycznymi 
normami Valeo, aby zagwarantować wysoką 
odporność każdej części. Nowa oferta wol-
nego koła pasowego składa się ze 107 refe-
rencji obejmujących ich najbardziej popular-
ne zastosowanie w samochodach na całym 
świecie.

OAP 
od Valeo
Valeo poszerza swoją ofertę 
systemów elektrycznych 
o wolne koła pasowe alternatora 
oraz wzmacnia swoją pozycję 
eksperta systemów elektrycznych 
na niezależnym rynku części 
zamiennych.

Nowa gama wolnych kół pasowych jest 
oferowana łącznie z dedykowanym zesta-
wem narzędzi oraz szczegółową instrukcją 
montażu. ▐

Fot. Valeo

6/201446 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.plDOSTAWCZEDOSTAWCZEPrezentacjaPrezentacja






