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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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Urzędnicy postanowili wykazać się kreatywnością! Chyba lepiej, żeby tego nie robili. Efekt 

ich pracy jest zatrważający… Widzieliście reklamę społeczną MSW, nazwaną przez Internautów 

„Smutny autobus”?. 

Jeżeli nie, to polecam. I nie dlatego, że jest taka świetna, ale dlatego, że daje do myślenia. Na tej 

podstawie można niestety wysnuć wnioski, że nasze życie zależy od ludzi, którym nigdy świadomie 

byśmy go nie powierzyli. Generalnie chodziło o to, żeby wyeliminować z ruchu autobusy, które 

stwarzają zagrożenie dla pasażerów 

ze względu na ich stan techniczny. 

A wyszło? Coś zupełnie innego.

Reklama Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych to nawoływanie 

do eliminowania tego, co jest stare 

i zniszczone, czyli zabytków. „Stare” 

samochody, autobusy, tramwaje, 

lokomotywy, samoloty, domy, ławki, 

naczynia, meble… wymieniać można 

długo. To nasze świadectwo, nasza 

historia, to my właśnie. 

Po 25 latach „wolnej Polski” budzimy 

się w świecie, w którym nagle okazuje 

się, że owoce polskiego przemysłu 

motoryzacyjnego zjadła rdza, 

korniki… i biurokracja, skazując 

je wiele lat temu na złomowisko. 

Pozostały nieliczne egzemplarze. 

Pochowane gdzieś po stodołach, 

remizach strażackich czy starych 

bazach transportowych i zapomniane przez właścicieli. Takie perełki są dzisiaj „wykopywane spod 

ziemi” przez miłośników motoryzacji, restaurowane i z dumą pokazywane tym wszystkim, którzy 

potrafi ą pochylić się nad tym, co przeminęło nieuchronnie. Niszczy się szybko i bezpowrotnie. 

Czy nie warto jednak pozostawić czegoś po sobie dla potomności? 

Wszystko ma swój kres, ale nie wszystko musi skończyć na śmietniku. Szkoda, że spoty fi nansowane 

z budżetu państwa, nie wszczepiają ludziom idei wspólnego dbania o dobra, które dają świadectwo 

postępu i rozwoju. Warto pamiętać o własnej historii i móc pokazać ją dzieciom nie tylko 

w encyklopedii.

Autobusy wożące ludzi powinny być sprawne technicznie, kierowcy powinni być trzeźwi, 

a urzędnicy mądrzy. Ostatnie czarownice spalono na stosie ponad 200 lat temu. Zamiast niszczyć 

twórzmy.▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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N iemieckie Stowarzyszenie Przemysłu 

Motoryzacyjnego (niem. Verband 

der Automobilindustrie – VDA) 

zorganizowało w ostatnich dniach czerwca 

we Frankfurcie nad Menem międzynaro-

dowe spotkanie, w którym wzięli udział 

przedstawiciele czołowych producentów 

pojazdów użytkowych i komponentów do 

nich. Odbywa się ono regularnie co dwa 

lata przed wystawą IAA. Stanowi podsu-

mowanie obecnej sytuacji i prognozuje 

przyszłość. W tym roku zaprezentowało 

nie tylko dobrze na ogół znane osiągnię-

cia technologiczne producentów europej-

skich, ale dobitnie odniosło się do konse-

kwencji, jakie niesie globalizacja. 

Stabilnie i nowocześnie

Na tle świata, europejski rynek samo-

chodów użytkowych jest nader stabilny 

i taki ma pozostać. Przodujemy technicz-

nie i w zasięgu ręki są systemy wspoma-

gające bezpieczną i ekonomiczną jazdę, 

takie jak „inteligentne” tempomaty, któ-

re w połączeniu z innymi urządzeniami 

umożliwią wkrótce tworzenie konwojów, 

w których pierwszy pojazd będzie dykto-

wał zachowanie innym, jadącym za nim. 

Projekt obejmuje na razie głównie cięża-

rówki do transportu długodystansowego, 

ale możliwe jest jego rozszerzenie na inne 

pojazdy. Konwoje sprzęgnięte „elektronicz-

nym dyszlem” redukują ryzyko wypadku 

i przynoszą oszczędności na paliwie. 

Otwarta pozostaje sprawa dopuszcze-

nia do ruchu wydłużonych zestawów. Na 

razie pozostają one w fazie testów, odby-

wających się m.in. na drogach Niemiec. 

Przewiduje się dalsze zróżnicowanie źró-

deł napędu, uzależniając stosowanie paliw 

alternatywnych przede wszystkim od pa-

nujących lokalnie warunków. Gaz w samo-

chodach rozpowszechni się tam, gdzie jest 

go dużo i ma niską cenę. 

Nowością jest rozpatrywanie urządzeń 

odzyskujących ciepło ulatniające się bez-

powrotnie przez rurę wydechową, jako 

alternatywę dla napędu hybrydowego. 

W typowym zestawie z naczepą straty 

ciepła powstające w układzie chłodzenia 

i wydechowym sięgają 55% energii, jaką 

pojazd zużywa. Na wydech przypada 

z tego mniej więcej połowa. Dla porówna-

nia: opór aerodynamiczny „zjada” tylko 

14, a tarcie 16% energii. 

Hybrydy są najbardziej efektywne 

w dystrybucji miejskiej i lokalnej, gdzie 

mogą przynieść oszczędności w zużyciu 

paliwa rzędu 10÷20% w porównaniu z tra-

dycyjnymi pojazdami z silnikiem Diesla. 

Pojazdy z systemem odzysku ciepła (ang. 

Waste Heat Recovery system – WHR) są 

bardziej efektywne na długich dystansach, 

gdzie wysoka temperatura gazów spalino-

wych utrzymuje się przez długi czas. Oce-

nia się, że systemy WHR mogą przyczynić 

się do spadku zużycia paliwa o 5÷10%. 

Obecnie są one w polu zainteresowania 

Cumminsa i Renault Trucks. System taki 

zapowiadało również Iveco, przedstawia-

jąc w 2010 r. w Hanowerze przyszłościowy 

ciągnik siodłowy Glider. 

Przewartościowania

Ciężarówki muszą sprostać przede 

wszystkim presji ze strony klientów, którzy 

oczekują jak najniższych kosztów eksplo-

atacji. Na kondycję samochodów dostaw-

czych i autobusów znaczący wpływ mają 

zmiany zachodzące w społeczeństwie, 

DiagnozaDiagnoza

Vany napędzane przez internet, zysk stymulowany przez tonaż i segment „off-highway” 
oraz autobusy, do których nie trzeba nikogo namawiać. To tylko niektóre wątki konferencji 
VDA, zapowiadającej jesienne targi IAA w Hanowerze. 

Xcient jest nowoczesną ciężarówką, która odpowiada europejskim standardom. 
Z jej pomocą Hyundai chce zaistnieć na światowym rynku producentów ciężkich pojazdów. 

Autobusy wieloczłonowe o pojemności porównywalnej do tramwaju i wydzielone dla nich pasy 
ruchu, to sposób na szybki transport miejski przyszłości.

www.truck-van.pl
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W latach 2012-13 liczba pozwoleń na 

długodystansowy transport autobusowy 

w Niemczech uległa niemal potrojeniu, jak 

podaje BMVI (niem. Bundesministeriums 

für Verkehr und digitale Infrstruktur 

– Federlane Ministerstwo Transportu i Cy-

fryzacji). Jest to obecnie najtańszy sposób 

podróżowania. Jedna trzecia mieszkańców 

kraju jest zainteresowana tym środkiem 

transportu, a połowa z nich podróż auto-

busem ma już za sobą. 46% pasażerów au-

tobusów długodystansowych polecałoby 

ten sposób podróżowania innym. 

Nadzieją dla mieszkańców miast są sys-

temy BRT (ang. Bus Rapid Transit – szybki 

transport autobusowy), które przewidują 

stworzenie sieci połączeń z pasami ruchu 

wyłącznie dla autobusów lub środków ko-

munikacji publicznej w ogóle. 

Glob, region, nisza

Czy jednak przodująca technologicznie 

Europa, oferująca najwyższej klasy pojaz-

dy użytkowe o wysokich walorach ekolo-

gicznych zdoła utrzymać swoją pozycję 

w świecie globalnym? Czy i z tego pola nie 

będzie musiała ustąpić tak, jak wówczas, 

gdy okazało się, że najlepsze telewizory są 

z Japonii, a najtańsze podkoszulki z Chin? 

Dr Götz Klink z fi rmy konsultingowej 

AT Kearney uważa, że Europa zdoła, ale 

będzie musiała się podzielić światowym 

rynkiem z innymi. Gra nie toczy się bo-

wiem między fi rmami reprezentującymi 

kraje, czy nawet poszczególne kontynen-

ty. Różnica tkwi w skali działania i wg tej 

klasyfi kacji producenci pojazdów użytko-

wych dzielą się na: globalnych, regional-

nych i niszowych. 

Do tych pierwszych Klink zalicza obec-

nie Daimlera, Volvo, Volkswagena i Gru-

pę Paccar. Wśród „potęg regionalnych” 

wymienia Toyotę reprezentowaną przez 

markę Hino, indyjską Tatę oraz szereg pro-

ducentów z Chin, takich jak: Dongfeng, 

FAW, CNHTC (Sinotruck), BAIC (Foton) 

i Shaanxi (Weihai). Producenci niszowi 
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choć ich użytkownicy mają naturalnie wie-

le do powiedzenia. 

Nie będzie niespodzianką stwierdzenie, że 

zakupy dokonywane przez internet są siłą na-

pędową rosnącego popytu na vany. Nie jest to 

jednak siła jedyna. Furgonetki coraz częściej 

zastępują ciężkie pojazdy w dystrybucji i na 

dłuższych dystansach. Firmy „rozmieniają 

fl oty na drobne”, aby zwiększyć elastyczność 

działania oraz szybkość i punktualność do-

staw. Ma to związek z rosnącymi oczekiwa-

niami odbiorców towarów oraz ze zmianami 

w otoczeniu człowieka, głównie rozrostem 

miast. Coraz więcej jest dróg, na których 

zwinny samochód dostawczy ma przewagę 

nad ciężarówką. Znaczenie mają również 

niższe koszty zakupu i eksploatacji. 

W autobusach szczęśliwie spotkały się 

znaczny postęp w konstrukcji, mierzony 

m.in. wzrostem komfortu, z osłabieniem 

konkurencyjnych środków transportu. 

W 1980 r. podróż autobusem była ocenia-

na jako przykra konieczność. W porów-

naniu z nim pociąg był szybki i wygodny, 

a samolot oferował luksus i był przepustką 

do szerokiego świata. Samochody osobo-

we kojarzyły się z wolnością, indywiduali-

zmem i poczuciem mocy. 

Obecnie prywatne auta postrzegane 

są jako drogie, trujące i narażone na bez-

owocne tkwienie w korkach. Samoloty są 

ciasne, a radość z szybkiego osiągnięcia 

celu psuje wyobrażone zagrożenie ata-

kiem terrorystów i zupełnie konkretne, 

przykre działanie lotniskowych służb kon-

trolnych. Pociągi są brudne, niesolidne, 

duszne i klaustrofobiczne. A autobusy? 

Podróż nimi jest obecnie oceniana jako 

komfortowa, przebiegająca bez zakłóceń 

i przywodzi na myśl aktywność społeczną. 

Niemiecki futurysta Matthias Horx nazy-

wa ten trend „busmanią”. 

Scania obok Porsche należy do najbardziej rentownych firm 
motoryzacyjnych. Procentuje obecność w ciężkim segmencie, 
gdzie łatwiej o zysk, oraz doskonała opinia o marce.

Do 2020 roku światowy rynek będzie rósł w tempie blisko 5% rocznie
Globalna sprzedaż ciężkich (HD) i średnich (MD) ciężarówek oraz prognozy rocznego poziomu wzrostu w poszczególnych regionach 
(w tys. szt.)

Źródło: IHS Automotive, LMC Automotive, A.T. Kearney
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to: Ford, Navistar, Isuzu, CNH Industrial 

(Iveco i Astra), KamAZ, indyjskie Ashok 

Leyland i Eicher, chińskie SAIC i JAC oraz 

koreański Hyundai, który ma ambicję 

szybko wzmocnić swoją pozycję. 

W 2013 r. najwięcej ciężarówek klasy 

średniej i ciężkiej sprzedał Daimler – 351 tys.

sztuk. Tuż za nim ulokował się Dongfeng 

z 238 tysiącami. Volvo dostarczyło 176, 

Volkswagen 172, a FAW 169 tys. pojazdów. 

CNHTC 151 tys., Paccar 134 tys., BAIC 

133 tys., Tata 131 tys. By nie wymieniać 

wszystkich wspomnę jeszcze tylko o CNH 

Industrial (Iveco i Astra) – 51 tys. oraz Ka-

mAZie – 36 tys. 

Komentarz wydaje się zbędny. Firmy 

z europejskim rodowodem będą 

w najbliższych latach mierzyć się 

głównie z producentami z Chin i In-

dii. Do bezpośredniego starcia doj-

dzie przede wszystkim w Azji i Afry-

ce. Europa, Ameryka Północna 

i w znacznej mierze Południowa, a tak-

że Australia pozostaną domeną marek 

europejskich i związanych z nimi pół-

nocnoamerykańskich oraz Isuzu i To-

yoty. Jednak mapa najgorętszych „punk-

tów zapalnych” rozkłada się na prawie 

wszystkie kontynenty, a są na niej licząc 

wg wielkości popytu w 2013 r.: Indie, 

Brazylia, Rosja, Indonezja, Meksyk, Re-

publika Południowej Afryki i Tajlandia. 

Zdaniem anonimowego członka zarzą-

du jednego z europejskich koncernów 

cytowanego w raporcie AT Kearney 

poświęconemu producentom ciężaró-

wek: „żadna z lokalnych marek z krajów 

rozwijających się nie uzyska znaczącego 

udziału w europejskim rynku przez naj-

bliższe 30 lat”. 

Oczywiście konkurencja nie wyklucza 

współpracy. Iveco ma udziały w SAIC, 

Volvo współpracuje ze spółką powiązaną 

z Dongfengiem, a Daimlera łączy związek 

biznesowy z BAIC. Kluczem do powo-

dzenia jest bowiem mantra dzisiejszych 

menedżerów: „myśl globalnie, działaj 

lokalnie”. W praktyce oznacza to maksy-

malne wykorzystywanie wspólnych kom-

ponentów w ramach koncernu i wyzyski-

wanie efektu skali, przy jednoczesnym 

różnicowaniu produktów wg wymagań 

miejscowych nabywców. Na razie różni-

ce między pojazdami używanymi na po-

szczególnych kontynentach są znaczne. 

Jednak postępujący proces ujednolicania 

przepisów o emisji spalin sprawi, że te 

same komponenty będą mogły być stoso-

wane coraz szerzej. 

O globalną pozycję będą walczyć przede 

wszystkim „regionalne potęgi” chińskie. 

Mają wystarczający potencjał. Także Hy-

undai snuje dalekosiężne plany, chcąc 

w świecie ciężarówek powtórzyć sukces, 

jaki odniosły jego samochody osobowe. 

W marcu 2013 r. przedstawił na targach 

w Seulu model Xcient. Stylizacja i wy-

posażenie lokują go tuż obok pojazdów 

europejskich. Silnik osiąga 530 KM 

i współpracuje z dobrze nam znaną zauto-

matyzowaną skrzynią AS-Tronic fi rmy 

Kamaz współpracuje z Daimlerem, ale nie jest to jego jedyny 
sposób, aby wyjść na świat. Nawiązał również współpracę 
z indonezyjskim producentem i dystrybutorem.

Działanie na globalną skalę wymaga zaakceptowania uwarunkowań 
występujących na różnych rynkach. Ciężarówki sprzedawane pod szyldem 
Daimlera na różnych kontynentach znacząco różnią się od siebie.
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Najbardziej atrakcyjnym rynkiem pod względem zyskowności jest Europa

USA
Europa Indie

Chiny Rosja
Japonia

Paccar2 Sinotruk2 Volvo - Trucks
Scania Tata Motors - Tata Brand3Navistar2

MAN -
Kamaz - Trucks

Iveco
HinoDaimler -Trucks

Beiqi Foton
Ashok Leyland2

505 29213186 69 1,588586

19 8 13 10 272 124

Dongfeng Pojazdy Użytkowe Pojazdy Użytkowe

1. Wskaźnik zyskowności sprzedaży w procentach na bazie zysku operacyjnego przed opodatkowaniem    2. Wskaźnik zyskowności sprzedaży w procentach na bazie zysku netto 
przed opodatkowaniem   3. Włącznie z pojazdami lekkimi

Daimler/Volvo z wyłączeniem autobusów i usług finansowych; MAN/Scania łącznie z autobusami i usługami finansowymi                          Źródło: Annual reports, A.T. Kearney analysis

Obroty 
na wymienionych 

rynkach

Sprzedaż 
na wymienionych 

rynkach
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ZF. W ciągu dwóch lat Hyundai ma zaofe-

rować silnik zgodny z Euro 6. 

Regionalna skala działań wydaje się 

najtrudniejsza do utrzymania. Mniejsze 

fi rmy mogą się łączyć, aby podjąć próbę 

doścignięcia globalnych graczy lub na do-

bre utkwić w niszy, która skądinąd może 

okazać się całkiem wygodna. 

Zjazd z asfaltu

Do najaktywniejszych ostatnio fi rm 

należy Foton, który działa wg strategii 

5+3+1, czyli chce produkować i sprze-

dawać na 5 głównych nowych rynkach 

(Brazylia, Meksyk, Rosja, Indie, Indo-

nezja), zwiększyć udział w sprzedaży 

w „Triadzie” (Japonia z Koreą Południową, 

Europa, Ameryka Północna) i zachować 

wiodącą pozycję w rodzimych Chinach. 

Volvo interesuje się RPA, Afryką Północną 

i Indiami, gdzie zaznaczy swoją obecność za 

pomocą ciężarówek Eicher oraz UD Trucks 

(dawniej Nissan Diesel). Isuzu chce w cią-

gu pięciu lat zwiększyć sprzedaż w Afryce 

i przekroczyć 10 tys. sztuk, Daimler wspiera-

jąc się Mitsubishi-Fuso i chińskim join ven-

ture BFDA, chce mocniej zaistnieć w Afryce 

i południowo-wschodniej Azji, północno-

amerykański Navistar (78 tys. sprzedanych 

ciężarówek w 2013 r.) uruchamia produkcję 

w Meksyku, a KamAZ planuje do 2021 r. 

pięciokrotnie zwiększyć eksport, w związ-

ku z czym podpisał umowę o dystrybucji 

i montażu ciężarówek z indonezyjskimi 

partnerami. 

Czy poza ciągłym zwiększaniem obsza-

ru sprzedaży z uwzględnieniem wymagań 

lokalnych odbiorców istnieją inne czynni-

ki, mogące ułatwić osiągnięcie sukcesu? 

Tak. Jednym z nich jest koncentracja na 

dużych pojazdach, które przynoszą więk-

szy zysk. Między innymi z tego powodu 

Scania miała w latach 2009-12 najwyższy, 

średni wskaźnik rentowności sprzedaży 

spośród największych światowych fi rm. 

Wyniósł 13,5%. Grupa Paccar osiągnę-

ła 8,4%, Tata 7,8%, Ashok Leyland 6,5%, 

MAN 4,6%, Volvo 4,5%, Daimler 4%, Ive-

co 3,8%, a KamAZ 3,4%. 

Drugim czynnikiem jest oferta wzboga-

cona o pojazdy segmentu „off -highway”, 

czyli mówiąc ogólnie budowlanego. Przy 

czym obejmuje on nie tylko ciężarówki 

stosowane w budownictwie, przemyśle 

wydobywczym, rolnictwie, leśnictwie itp., 

ale również specjalistyczne maszyny, ta-

kie jak ładowarki czy koparki. Wprawdzie 

kryzys 2008 r. ściął ten segment z nóg, ale 

za to teraz rośnie on w tempie o 5 punktów 

procentowych szybszym niż rynek cię-

żarówek „szosowych”. Do 2020 r. ma być 

o połowę większy w porównaniu do rynku 

wspomnianych ciężarówek. 

Segment „off -highway” przynosi wyższy 

zysk operacyjny. Łatwiej wykorzystywać 

efekt synergii, szeroko stosując np. zunifi -

kowane jednostki napędowe. Zarazem po-

trzeby nabywców są daleko bardziej zróżni-

cowane i trzeba się w nie lepiej wsłuchiwać. 

Wzrosty i fale

W 2013 r. na całym świecie sprzedano 

2,64 mln ciężarówek o dmc powyżej 6 t. 

Do 2020 r. ma następować coroczny wzrost 

o 4,8% do poziomu 3,65 mln sztuk. Najwięk-

szym odbiorcą pozostaną Chiny (1,047 mln 

w 2013, 1,375 mnl w 2020), ale największy, 

10-procentowy roczny wzrost mają noto-

wać Indie (z 210 do 410 tys. szt). Japonia ma 

„rosnąć” o 2,3% (z 72 do 85 tys. szt), kraje 

ASEAN o 4,7% (ze 133 do 184 tys.), Ame-

ryka Południowa o 3% (z 252 do 310 tys.),

Ameryka Północna o 3,8% (z 421 do 

545 szt.), Europa Zachodnia o 5,3% (z 230

do 330 tys.), a Europa Centralna i Wschod-

nia o 7,7% (z 178 do 299 tys.). 

Światowy rynek lekkich pojazdów użyt-

kowych (Light Commercial Vehicles 

– LCV), który osiągnął poziom 15 mln sztuk 

w 2013 r., ma rosnąć do 2020 o 2% rocznie. 

Prognozy są optymistyczne. Z jednym 

zastrzeżeniem: wg ekspertów musimy się 

pogodzić nie tylko z fl uktuacjami rynku, 

ale i faktem, że będą się zdarzać z większą 

częstotliwością. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Daimler, Hyundai, 

Kamaz, Nissan, Volvo

Samochody dostawcze operujące w mieście prawdopodobnie 
będą szerzej wykorzystywać napęd elektryczny. Oferta takich 
pojazdów cały czas rośnie.

Szeroko rozumiany segment budowlany ma się rozwijać najszybciej 
w nadchodzących latach. Producenci oferujący jednocześnie maszyny 
i pojazdy budowlane mogą liczyć, że zdobędą przewagę.
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(podwozie dystrybucyjne)

Całkowite TCO w euro/1 pojazd = 52 tys.

Kierowca Naprawa i serwis opon Paliwo

Amortyzacja Naprawa i serwis z wyłączeniem opon = TCO (całkowity koszt użytkowania jednego pojazdu)

Całkowite TCO w euro/1 pojazd = 22 tys. Całkowite TCO w euro/1 pojazd = 47 tys.

Całkowite TCO w euro/1 pojazd = 70 tys.
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100 lat rozruszników Bosch. Stulecie niezawodności

100 lat temu Bosch wdrożył do 
produkcji seryjnej rozrusznik elek-
tryczny. Od 1914 roku kierowcy nie 
musieli już uruchamiać samocho-
dów korbą, dzięki czemu zamożni 
właściciele coraz częściej osobiście 
zasiadali za kierownicą. Wkrótce 
elektryczny rozrusznik pojawił się 
również w  popularnych modelach 
samochodów, jak choćby Ford T.

Rozrusznik to bardzo ważne urzą-
dzenie, uruchamia bowiem znacznie 
większy silnik spalinowy i  musi być  
w stu procentach niezawodny nawet  

w najmniej sprzyjających warunkach. 
Prąd płynący przez rozrusznik może 
sięgać nawet 1500-2500 amperów, 
zależnie od tego, czy jest to samo-
chód osobowy, czy pojazd użytkowy. 
To wartość kilkaset razy większa niż 
dla urządzeń elektrycznych wykorzy-
stywanych chociażby w gospodar-
stwie domowym. W efekcie urządze-
nie nagrzewa się nawet do 180 stopni 
Celsjusza. Tylko wszechstronnie prze-
testowane rozruszniki Bosch podołają 
tym wymogom w każdej sytuacji.

Współcześnie rozwijane są specjal-
 ne, wzmocnione konstrukcje roz -
ruszników do systemów Start/Stop. 
W  pojazdach z tym układem nie-
zbędne jest wzmocnienie łożysko-
wań rozrusznika, przekładni plane-
tarnej oraz zwiększenie trwałości 
komutatora. Rozrusznik Start/Stop 
uruchamia bowiem pojazd wielo-
krotnie częściej, niż ma to miejsce  
w  tradycyjnych rozwiązaniach. Sys-
tem Start/Stop pozwala na zmniej-

szenie zużycia paliwa oraz obniżenie 
emisji toksycznych składników spalin.

Rozruszniki Bosch to urządzenia 
solid ne i niezawodne, stosowane 
za równo w  najmniejszych samocho-
dach osobowych, jak i w SUVach, czy 
też limuzynach klasy wyższej. Znaj-
dują się one także w  największych 
pojazdach użyt kowych z  dużymi sil-
nikami diesla. Zakres mocy sięga od 
0,75 kW aż do 26 kW. Obecnie więk-
szość europejskich producentów sto-
suje rozruszniki Bosch na wyposaże-
niu fabrycznym samochodów. 

Bosch oferuje nie tylko nowe urzą-
dzenia, ale i technologię naprawy roz-
ruszników. Elementy takie jak włącz-
niki elektromagnetyczne, sprzęgła 
(bendiksy), zębniki, szczotkotrzyma-
cze, wir niki czy przekaźniki sterujące 
mogą zostać wymienione, umożliwia-
jąc dalszą eksploatację urządzenia. 
Produkty te są takiej samej jakości, 
jak elementy stosowane na wyposa-
żeniu fabrycznym. Dzięki możliwości 
naprawy klient może zaoszczędzić, 
gdyż w wypadku awarii nie musi  
zamawiać kompletnego urządze-
nia, tak jak może to mieć miejsce 
w wypadku produktów konkuren-
cji. Dostęp do wiedzy o  technologii 
napraw Bosch jest szczególnie istotny 
dla warsztatów samochodowych.

Rozrusznik ma bardzo odpowiedzialne zadanie – 
uruchamia silnik spalinowy i musi być w stu procentach 
niezawodny nawet w najtrudniejszych warunkach.

Dla zaintereso-
wanych bardziej 
kompleksowym 
rozwiązaniem 
możliwy jest zakup 

rozrusz ników regenerowanych 
fabrycz nie w ramach programu 
wymiany części Bosch eXchange.



W ielki, zielony Mercedes. Tyle wy-

starczy, aby go ściśle opisać. Ma 

bowiem szeroką i wysoką kabinę 

typu StreamSpace oraz zabudowę fir-

my Gniotpol o wewnętrznej wysokości 

3 m przystosowaną do przewozu ładun-

ków objętościowych. Wprawdzie kabina 

StreamSpace w największym wariancie 

o szerokości 2,5 m jest trzecią co do wiel-

kości, spośród stosowanych w Actrosie, 

ale ma płaską podłogę, a wysokość wnę-

trza na przestrzeni pomiędzy siedzenia-

mi i tak przekracza 1,9 m. Jest przy tym 

stosunkowo lekka i przy odpowiednio 

ustawionym deflektorze zapewnia ze-

stawowi korzystne własności aerodyna-

miczne. 

Tandem ma wielkie oczy

Actros wyróżnia się na 

drodze. W nowoczesnej sty-

lizacji dominują elementy 

o dobitnym, monumentalnym 

wyrazie. W tym egzemplarzu 

mamy ponadto podświetlaną, 

trójramienną gwiazdę, wi-

doczną po zmierzchu oraz efektowne ma-

lowanie, rzucające się w oczy w dzień. „Eco 

Bestia” o kocim spojrzeniu wygląda drapież-

nie, a typowa dla zestawów objętościowych 

nisko położona rama z relatywnie małymi 

kołami czynią z niej niemal lowridera. 

Dla człowieka praktycznego, wnętrze 

kabiny powinno być satysfakcjonują-

ce – zupełnie jak kamizelka wędkarska 

z mnóstwem kieszeni. Wariant SpaceStre-

am także i tu ujawnia swoje zalety: schowki 

pod samym dachem są stosunkowo łatwo 

dostępne dla osób o przeciętnym wzroście. 

Płaska podłoga potęguje wrażenie prze-

stronności, a fotel pasażera ze składanym 

siedziskiem daje temu odczuciu namacal-

MeblościankaMeblościanka
Nawet jeśli dziś budzi mieszane uczucia, 
jednego nie można jej odmówić – mogła przechować 
na półkach i w szufladach materialne świadectwa 
całego życia rodzinnego. Była pojemna i praktyczna, 
jak zestaw na zdjęciach, choć nie tak szykowna. 

Mercedes-Benz Actros 2545 
StreamSpace Euro 6

Dmc (t) ............................................................................ 25
Masa własna (t) ...........................................................10,8
Rozstaw osi (mm) .......................................................4900
Typ silnika .............................................................. OM 471
Liczba i układ cylindrów ................................................. R6
Pojemność (dm3) .........................................................12,8
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) ..............449/330/1800
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) ...........2200/1100
Skrzynia biegów....................................zautomatyzowana, 
  ......................................... 12-biegowa PowerShift 3 typu 
  ..........................................................G 211-12/14.93-1.0
Przełożenie przekładni głównej ..............................2,412:1
Przeglądy .................................................... do 150 000 km
Gwarancja ..................................... 1 rok, zespół napędowy 
  ...................................................... 3 lata lub 450 000 km
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ną podstawę. W kabinie można się wygod-

nie przebrać. Pod dolną leżanką są dwa, 

wysuwane pojemniki. Ten bliżej kierowcy 

to chłodziarka, a drugi to duży schowek 

z wąską, zamykaną osobno przegrodą na 

co cenniejsze rzeczy. Pokrywy obu po-

jemników są tak ukształtowane, że mogą 

posłużyć jako podręczne stoliki. Ponadto 

we fragmencie tablicy rozdzielczej przed 

pasażerem jest rozkładany blat. Szufl ady 

w panelu środkowym „deski” wysuwają się 

w stronę kierowcy i są głębokie. Dolna le-

żanka ma wymiary 220 × 75 cm. Grubość 

materaca wynosi ponad 11 cm, co dobrze 

wróży spokojnym snom. Aby się przygo-

tować do wypoczynku można włączyć na-

strojowe, przytłumione oświetlenie. 

Mercedes poczynił duży postęp, prezen-

tując nowego Actrosa. Dizajn i kolorysty-

ka kabin zyskały na elegancji i to znacznie. 

„Strefa pracy” różni się od „strefy wypo-

czynku”, kierownica i „zegary” tchną do-

brym smakiem, ergonomia zyskała atrak-

cyjną oprawę. Czar blednie, gdy wejść 

z Actrosem w kontakt dotykowy. Mile wy-

glądające tworzywo nie wszędzie jest miłe 

dla ręki, a stolik po prawej stronie rozkłada 

się z niemiłosiernym skrzypieniem. Dro-

biazg bez wielkiego znaczenia, ale w cię-

żarówce tej akurat marki brzmi jak chrypa 

u sopranistki. 

Dużym plusem są gumowe lub tworzy-

wowe „dywaniki” wypełniające szufl ady 

i niektóre półki. Można je wyjąć i wytrzepać 

lub umyć, co ułatwia utrzymanie nieskazi-

telnej czystości. Pneumatyczne zawieszenie 

kabiny znacząco podnosi komfort jazdy. 

Urwać tu, urwać tam

O ile kabinie nie zbywa na komforcie, 

to pozostałe wyposażenie Actrosa ukie-

runkowane jest na oszczędności, w najlep-

szym tego słowa znaczeniu. W podwoziu 

nie przewidziano ani koła zapasowego, 

ani wspornika dla niego, jest więc o ład-

nych parę kilogramów lżejsze. Ostatnia 

oś jest unoszona, co ogranicza zużycie 

opon. Centralny system pomiaru ciśnienia 

w ogumieniu sprawia, że kierowcy łatwiej 

jest na co dzień dopilnować prawidłowego 

stanu opon, co ma niebagatelny wpływ na 

Fotel pasażera ze składanym siedziskiem 
zwiększa przestrzeń w kabinie, ale zapewnia 
zaledwie dostateczną wygodę podróżowania. 

Tablica rozdzielcza jest elegancka 
i przejrzysta. Kierowca może skupić się 
na jeździe. 
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ekonomiczną jazdę. Sprężarka powietrza, 

zarządzana przez system EAPU pracuje 

tylko, gdy to konieczne, a światła dzienne 

oraz tylne lampy używają trwałych i ener-

gooszczędnych diod LED. Podwozie wy-

posażone jest w dwa zbiorniki paliwa po 

500 l, które zapewniają duży zasięg bez ko-

nieczności tankowania – na zbyt drogich 

stacjach. 

Zmniejszeniu spalania służy przede 

wszystkim zautomatyzowana skrzynia 

biegów PowerShift 3 z programem eko-

nomicznym oraz ogranicznik ustawiony 

na 85 km/h. Silnik o mocy 450 KM i mo-

mencie obrotowym 2200 Nm mógłby wy-

dawać się trochę na wyrost do przewozu 

ładunków dużych, a lekkich, ale pozwolił 

zastosować „szybki” most o przełożeniu 

2,412:1. „Dwunastka” jest biegiem bezpo-

średnim. 

Kultura pracy układu napędowego jest 

godna uznania. Hałas diesla został zniwe-

lowany przez wyrafi nowane, elektroniczne 

sterowanie przebiegiem procesu spalania, 

a skrzynka zmienia biegi płynnie i trafnie. 

Praktycznie nie wymaga korekt ze strony 

kierowcy. Hamulec silnikowy działa prze-

widywalnie i skutecznie. Hamulce zasad-

nicze, tarczowe przy wszystkich osiach są 

sterowane elektronicznie. Wyposażono je 

w typowe dziś systemy zapobiegające po-

ślizgowi kół przy ruszaniu i hamowaniu, 

stabilizujące tor jazdy i zapobiegające nad-

miernemu kołysaniu. 

Na wylot

Zabudowę i przyczepę centralnoosio-

wą wyprodukowała fi rma Gniotpol. Przy 

masie własnej 10,8 t Actros ma ładowność 

14,2 t. Przyczepa waży 4,5 t i ma ładow-

ność 13,5 t. Łącznie zestaw może zabrać 

27,7 t ładunku. Całkowita objętość prze-

strzeni ładunkowej dochodzi do 116 m3. 

Kurtynowe nadwozia ciężarówki 

i przyczepy wykonano tak, aby miały 

jak najniższą masę. Podłoga, ściana 

przednia i słupki są wykonane z alumi-

nium. Tak samo zresztą jak rama pośred-

nia, choć na życzenie Gniotpol wykonu-

je ją również z wysokowytrzymałej stali 

Domex. 

Warto było oszczędzić na masie, aby 

zostawić zapas dla akcesoriów usprawnia-

jących załadunek. Zestaw można bowiem 

wypełnić nie tylko z każdego boku, przez 

odsuwaną plandekę, ale również od tyłu, 

przejeżdżając wózkiem widłowym czy 

„paleciakiem” przez całą jego długość. 

Przyczepa wyposażona jest w rozkładany 

pomost o nośności 3 t, którym można ją 

połączyć z zabudową na ciężarówce. Czte-

roskrzydłowe drzwi z tyłu samochodu i na 

przedzie przyczepy zgrabnie się składają 

na bok. Pomost jest solidny, bez problemu 

się rozkłada, ale najlepiej stawiać go z po-

wrotem do pionu w dwie osoby. „Łamane” 

drzwi mogą kaprysić przy zamykaniu, jeśli 

zestaw nie stoi na równej nawierzchni. Je-

śli jednak stoi, kierowca może je domknąć 

bez wielkiego trudu. 

Dach zabudowy jest rozsuwany i uno-

szony z obydwu stron, co jeszcze bardziej 

ułatwia załadunek i pozwala maksymalnie 

wykorzystać objętość nadwozia. 

Actros z kabiną StreamSpace o szero-

kości 2,5 m i lekką zabudową jest zdrowo-

rozsądkowym zestawem, którego koszty 

zakupu i eksploatacji nie szybują zbyt wy-

soko. Szczególnie, że jest przygotowany do 

współpracy z systemem telematycznym 

FleetBoard. Jednocześnie zapewnia wa-

runki, o jakich mogliby tylko pomarzyć 

kierowcy czołowych modeli ciężarówek 

sprzed zaledwie kilkunastu lat. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Zabudowa Gniotpol została zaprojektowana z myślą o jak najmniejszej masie. 
Szeroko wykorzystuje aluminium, ale na życzenie dostępne są również elementy 
ze stali o wysokiej wytrzymałości. 

Ciekawa zabudowa Gniotpol ma rozkładany 
pomost między przyczepą, a zabudową na 
ciężarówce. Dzięki temu można załadować cały 
zestaw przez tylną ścianę, nie rozłączając go. 

Pod leżanką znajdują się 
dwa obszerne schowki. 
W jednym z nich 
umieszczono chłodziarkę.

Kabina StreamSpace, choć nie największa 
z dostępnych w Actrosie, ma wiele zalet. Należy 
do nich względnie niska masa oraz łatwy dostęp 
do wszystkich schowków, również tych pod dachem. 
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W 
2012 r. Paweł Ozimek wygrał elimi-

nacje krajowe i pokonał wszystkich 

przeciwników w fi nale regionu Eu-

ropy Centralno-Wschodniej. Jeżeli w tym 

roku powtórzy ten sukces, będzie mógł 

powalczyć z przeciwnikami z całego Świata.

Tegoroczny konkurs Th e Drivers’ Fuel 

Challenge rozgrywany jest w ramach kon-

kurencji globalnej Volvo Trucks, w tym rów-

nież w Polsce. Mogą w nim brać udział wszy-

scy kierowcy, niezależnie od swojego wieku 

i marki ciężarówki, jaką jeżdżą na co dzień. 

Obecna edycja zapoczątkowanego 

w roku 2011 przez Volvo Trucks konkursu, 

w którym zawodowi kierowcy rywalizują 

ze sobą w jeździe ekonomicznej, spotkała 

się z ogromnym zainteresowaniem w na-

szym kraju. Swój udział zgłosiło 886 kie-

rowców. Uczestnicy walczyli o awans do 

polskiego fi nału w 22 lokalizacjach. 

Podczas fi nału wykorzystywany był ze-

staw konkursowy, składający się z ciągnika 

siodłowego Volvo FH z silnikiem o mocy 

500 KM oraz zautomatyzowaną skrzynią 

biegów I-Shift , wyposażony w opony Mi-

chelin X-Line Energy, z obciążoną naczepą 

Krone (masa zestawu to 35 t). 

Kierowcy pokonywali jednakową dla 

wszystkich trasę o długości ok. 13,5 km. 

Trzeba było ją przejechać w 21 min., spala-

Paweł Ozimek znów najlepszy
Na początku czerwca zakończyły się polskie eliminacje 
Mistrzostw Kierowców w Jeździe Ekonomicznej – The Drivers’ 
Fuel Challenge. Już po raz drugi w tym konkursie najlepszy był 
Paweł Ozimek z firmy Epo-Trans Logistic. 

jąc jak najmniej paliwa. Zużycie paliwa było 

każdorazowo mierzone za pomocą systemu 

Dynafl eet. 

Zwycięzca polskiego fi nału, Paweł Ozi-

mek z fi rmy Epo-Trans Logistic, w rundzie 

fi nałowej osiągnął najlepszy wynik: zu-

życie paliwa na poziomie 19,85 l/100 km 

oraz czas przejazdu 20 minut i 35 sekund. 

Paweł Ozimek, jako zwycięzca polskiego 

fi nału Th e Drivers’ Fuel Challenge, weźmie 

udział w zaplanowanym na koniec sierp-

nia Wielkim Finale konkursu na pozio-

mie rynku Europy Środkowo-Wschodniej 

Volvo Trucks. Będzie tam walczył nie tylko 

o nagrodę – samochód osobowy Volvo S60 

i voucher Volvo o wartości 10 000 euro dla 

swojej fi rmy, ale również o szansę zmierze-

nia się z kierowcami z całego świata, pod-

czas światowego fi nału, który odbędzie się 

w Goeteborgu we wrześniu. ▐

KD
Fot. M. Ganiec

Zwycięzcy Polskiego Finału The Drivers’ Fuel Challenge

1. miejsce: Paweł Ozimek, Epo-Trans Logistic S.A.; zużycie paliwa: 19,85/100 km, 
 czas: 20,35
2. miejsce: Marek Gruchała, FHU Romi; zużycie paliwa: 21,19 l/100 km, czas: 20,42
3. miejsce: Mateusz Bagiński, Transport Ciężarowy Ryszard Bagiński; zużycie paliwa: 
 21,93 l/100 km, czas: 20,32
4. miejsce: Marcin Polaszyk, Transport Krajowy i Międzynarodowy Józef Polaszyk; 
 zużycie paliwa: 22,37 l/100 km, czas: 19,23

O finale konkursu The Drivers’ Fuel Challenge 
również w programie „Na Osi” na antenie Motowizji.

Zapraszamy do oglądania.

Paweł Ozimek znowu zawalczy o tytuł mistrza 
ekonomicznej jazdy na rynku Europy Środkowo-
-Wschodniej Volvo. Jeżeli mu się uda, spotka się 
z najlepszymi kierowcami z całego świata 
podczas finału w Goeteborgu.
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Jak co roku, Gala odbyła się w połowie 

czerwca. Tym razem organizatorzy 

postanowili zabrać swoich najlep-

szych klientów do Mikołajek. Pierwszego 

dnia Robert Kierzek, prezes zarządu In-

ter Cars, podczas wieczornego spotkania, 

przypomniał wszystkim początek i sukce-

sywny rozwój spółki. Zaznaczył również, 

że fi rma chce budować swoją przyszłość 

w oparciu o ścisłą współpracę z klientami. 

„Nasza spółka, tak jak drzewo, do rozwoju 

potrzebuje solidnych korzeni. Tymi korze-

niami jesteście wy, nasi klienci. Bez was nie 

bylibyśmy tym, czym jesteśmy w tej chwili, 

czyli liderem już nie tylko polskiego, ale 

europejskiego rynku. Przyszłość stawia 

przed nami szereg wyzwań, ale wspólnym 

wysiłkiem jesteśmy w stanie im sprostać. 

Inter Cars do przeszkód podchodzi nie jak 

do czynników wstrzymujących rozwój, ale 

wręcz go determinujących. Pozycja naszej 

fi rmy wynika właśnie z tego, że zawsze 

szukaliśmy rozwiązań dla problemów spo-

tykających naszych klientów” – podkreślił 

Robert Kierzek.

Dawka wiedzy…

Najbardziej pracowita była sobota. 

Tego dnia odbyły się prezentacje i panele 

dyskusyjne. Sporym zainteresowaniem 

cieszyła się prezentacja przedstawiająca 

program Bio Service. Pomaga on warszta-

tom w odbiorze odpadów, przekazywaniu 

pojemników do ich gromadzenia, wypeł-

nianiu Karty Odbioru Odpadu i sprawoz-

dań, a także umożliwia uzyskanie zwrotu 

kosztów utylizacji (w formie punktów 

IC Premia Plus). Uczestnicy mogli również 

zobaczyć prezentację działu samochodów 

ciężarowych, gdzie omówiono poszcze-

gólne segmenty oferowanych części, włą-

czając do dyskusji serwisantów. Nie mogło 

też zabraknąć informacji o najnowszym 

projekcie grupy Inter Cars, czyli pojazdach 

Isuzu. Od stycznia spółka sprzedaje pojaz-

dy użytkowe tej marki. Kolejna prezenta-

cja dotyczyła projektu IC Recepcja (który 

pomoże właścicielom zarządzać swoimi 

warsztatami, przy pomocy komputera 

i urządzeń mobilnych) oraz nowej Organi-

zacji Pracodawców Motoryzacji MOVEO. 

Organizacja ta, przy wsparciu Inter Carsu, 

ma dbać o interesy właścicieli warsztatów, 

Prestiżowa zabawa

Gali Mistrzów Warsztatów towarzyszyła również wystawa partnerów 
handlowych Inter Carsu. Na stoiskach rozlokowanych zarówno w hotelu, 
jak i na zewnątrz można było zasięgnąć rady specjalistów, a nawet 
przetestować oferowane urządzenia.

Robert Kierzek, prezes zarządu Inter Cars, Krzysztof Oleksowicz, 
założyciel firmy, członek zarządu Inter Cars, Radosław Grześkowiak, 
dyrektor marketingu Inter Cars i Witold Kmieciak, członek zarządu 
Inter Cars wspominają minione 25 lat w motoryzacji.

Spora dawka wiedzy technicznej, spotkania we własnym 
gronie i dyskusje, które mają na celu ciągłe doskonalenie. 
A na koniec pracowitego dnia wieczór pełen wrażeń. 
Tegoroczna Gala Mistrzów Warsztatu nikogo nie zawiodła. 
Niektórzy wracali do domu nawet ze sporą gotówką w garści.

Sebastian Goluch,
Goluch Service Merc, 
Moszczenica Gajkowice, 
zwycięzca w kategorii 
warsztat rynku osobowego

To jest już druga Gala, w któ-
rej uczestniczymy na poważnie 
i drugi raz z rzędu zajęliśmy 
pierwsze miejsce w swojej ka-

tegorii. Pokazuje to, że rozwój firmy powiązany jest 
ze współpracą z Inter Cars. Cieszę się tym bardziej, 
że udało się to osiągnąć poprzez normalną pracę, 
robiąc bieżące zamówienia. Oczywiście konkurs 
mobilizował nas do zakupów. Wygrana daje nam 
przede wszystkim prestiż, ponieważ zaistnieć na 
takiej imprezie to duże osiągnięcie. 

Laureaci konkursu Wielki Rajd 

Warsztat rynku osobowego
1. Goluch Service Merc Sebastian Goluch, Moszczenica, bony o wartości 50 000 zł 
2. Mechanika i Elektromechanika Pojazdowa Ryszard Prais, Leszno, bony o wartości 30 000 zł
3. Auto ABC Sp. z o.o., Szczecin, bony wartości 20 000 zł
4. Centrum Serwisowe Mokotów K. Karpowicz Sp. J., Warszawa, bony wartości o 10 000 zł
5. Mechanika Pojazdowa Przemysław Jagodziński, Gąsawa, bony o wartości 5000 zł

Sklep z warsztatem rynku osobowego
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wist Krzysztof Drączkowski, Hrubieszów, bony o wartości 50 000 zł
2. A.C.D. Cars s.c. Remigiusz Dagil, Tomasz Dagil, Kosztrzyń Nad Odrą, bony o wartości 30 000 zł
3. Inter Auto Bucior Tomasz, Tomaszów Lubelski, bony o wartości 20 000 zł
4. P.H.U. Jar-Pol Jarosław Rogaczewski, Szczecin, bony o wartości 10 000 zł
5. PPHU Sob-Pol Marian Sobolewski Piotr Sobolewski Sp.J., Rawa Mazowiecka, bony o wartości 5000 zł 

Warsztat, sklep z warsztatem oraz firma 
transportowa rynku ciężarowego 
1. Tircars-Mariusz Chorąży i Wspólnicy Sp.J., 
Zalesie, bony o wartości 50 000 zł
2. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe 
Automax Tomasz Skorupski, Błędów, bony 
o wartości 30 000 zł
3. Ar-Tir Jolanta Kęćko, Suwałki, bony o war-
tości 20.000 zł
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ro-Ja-
-Trans Sp. z o.o., Ostrowiec Świętokrzyski, bony o wartości 10 000 zł
5. Auto-Matunin Sp. z o.o. Arkadiusz Matunin, Jelcz Laskowice, bony o wartości 5000 zł

www.truck-van.pl
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a ideą jest działanie w dwóch aspektach: 

bezpieczeństwa drogowego oraz bezpie-

czeństwa ekonomicznego fi rm działają-

cych na rynku usług warsztatowych.

Odrobina emocji i przyjemności 

Po ciężkiej pracy i poważnych tematach 

przyszedł czas na relaks. Pierwsza niespo-

dzianka czekała na gości już w piątek. Po 

spotkaniu z Robertem Kierzkiem wszyscy 

świetnie bawili się podczas koncertu nie-

wątpliwie największej gwiazdy polskiej es-

trady Maryli Rodowicz. Niektórzy stanęli 

nawet na scenie obok artystki i śpiewali 

razem z nią. Ale to nie koniec. Piątkowej 

nocy na gości czekał jeszcze koncert jazzo-

wego zespołu WE4.

Następnego wieczoru miała miejsce 

główna część Gali Mistrzów Warsztatu. 

Podczas uroczystej kolacji zostały wręczo-

ne nagrody najbardziej aktywnym klien-

tom Inter Carsu w trzech kategoriach: 

warsztat rynku osobowego, sklep z warsz-

tatem rynku osobowego oraz warsztat, 

sklep i fi rma transportowa rynku ciężaro-

wego. Ale z wartościowym bonem opiewa-

jącym na okrągłą sumkę mógł z Mikołajek 

wyjechać każdy. Kwestia jedynie szczęścia. 

Trzem szczęśliwcom się udało. Dodatko-

wo podczas Gali rozdano również nagro-

dy najlepszym mechanikom, którzy brali 

w tym roku udział w zawodach Master 

Mechanic. Swoje nagrody wręczyły też fi r-

my Michelin i Castrol. 

Gospodarzami tegorocznej Gali, po-

dobnie jak rok temu, byli Patrycja Kazadi 

i Radosław Grześkowiak. Goście mogli 

podziwiać talent Jakuba Jonkisza, fi nalisty 

ostatniej edycji X Factor. Natomiast do łez 

doprowadziły wszystkich kabaretowe wy-

stępy Formacji Chatelet i Paranienormal-

nych. Wieczór zakończył koncert Andrze-

ja Piasecznego, który poderwał wszystkich 

do tańca.

Jak zwykle, Inter Cars nie zawiódł swo-

ich klientów. Już dzisiaj wszyscy szykują 

się do następnego wyścigu. Coroczne spo-

tkania branży w ramach Gali Mistrzów 

Warsztatu stały się już tradycją. ▐

KD
Fot. K. Dziewicka, IC

Goście jak 
zwykle nie 
zawiedli. 

Z lewej Patrycja Kazadi, z prawej Radosław 
Grześkowiak, a w środku Krzysztof Hołowczyc 
– stały już bywalec Gali Mistrzów Warsztatu.

Laureaci konkursu Master Mechanic 

Master Mechanic samochody osobowe
1. Auto-Bogus Wiesław Bogus, bony o wartości 5000 zł oraz 2000 zł
2. Invento, Nekla, bony o wartości 4000 zł oraz 1600 zł
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Forpol Bogdan Fornal, Świdnica, bony o wartości 3000 zł
 oraz 1200 zł

Master Mechanic samochody ciężarowe
1. Truck Partner Sp. z o.o., Nowy Sącz, bony o wartości 5000 zł oraz 2000 zł
2. Puh Truck-Serwis Piotr Masztalerz, Podgrzewie, bony o wartości 4000 zł oraz 1600 zł
3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Kamienna Góra, bony o wartości 3000 zł
 oraz 1200 zł

Konkurs Master Mechanik został zorganizowany przez firmę Inter Cars. Każdy warsztat, 
który jest klientem firmy, mógł zgłosić jednego mechanika. Mechanicy podczas eliminacji 
i finału rozwiązywali test teoretyczny, w którym musieli się wykazać wiedzą dotyczącą 
m.in. układów hamulcowych, wtryskowych i elektrycznych, klimatyzacji, diagnostyki, skrzyń 
biegów, geometrii zawieszenia oraz pomiarów oscyloskopowych. 
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Dziesięciu wspaniałych
Wiedza, umiejętności i zimna krew. Uczestnicy 
krajowego etapu Konkursu Kierowców Scania 
nie mieli łatwo. Dziesięciu najlepszych pod koniec 
sierpnia zawalczy o tytuł mistrza i udział w europejskim 
finale, gdzie na zwycięzcę czeka Scania Streamline.

Konrad Sadecki z Łajski
Wyłoniony w eliminacjach: Nadarzyn
Liczba zdobytych punktów: 42
Osiągnięty czas w konkurencji „Knock the King”: 06:20:00
Wiek: 31 lat
Praca zawodowa: instruktor, wykładowca, 
kierownik transportu w Ośrodku Szkolenia Kierowców. 

Rafał Maciejewski z Pasłęka
Wyłoniony w eliminacjach: Olsztyn
Liczba zdobytych punktów: 46
Osiągnięty czas w konkurencji „Knock the King”: 15:12:09
Wiek: 32 lata
Praca zawodowa: współwłaściciel rodzinnej firmy 
transportowej Romeks z Pasłęka

Sebastian Kobus z Siemiatycz
Wyłoniony w eliminacjach: Lublin
Liczba zdobytych punktów: 44
Osiągnięty czas w konkurencji „Knock the King”: 
04:33:00
Wiek: 26 lat
Praca zawodowa: Współwłaściciel rodzinnej firmy 
transportowej Elko-Trans z Siemiatycz

Karol Stępień z Chełmna
Wyłoniony w eliminacjach: Bydgoszcz
Liczba zdobytych punktów: 43
Osiągnięty czas w konkurencji „Knock the King”: 
04:04:18
Wiek: 34 lata
Praca zawodowa: w branży transportowej od 2004 r., 
kierowca w firmie transportowej. Na co dzień jeździ 
Scanią R480 Highline z 2008 r.

Grzegorz Jurek z Dębna
Wyłoniony w eliminacjach: Kielce
Liczba zdobytych punktów: 39
Osiągnięty czas w konkurencji „Knock the King”: 09:15:15
Wiek: 28 lat
Praca zawodowa: kierowca wywrotki w firmie 
Victory-Barnaś Bud

Streamline Euro 6 o mocy 410 i 450 KM 

oraz naczepy Schwarzmüller. 

„Z roku na rok obserwujemy coraz wyż-

szy poziom wyszkolenia kierowców, którzy 

przystępują do konkursu. Uczestników wy-

różnia wysoka świadomość, profesjonalizm 

i wiedza. Przyznają, że poświęcają sporo 

czasu i uwagi na przygotowania – opano-

wanie zarówno wiedzy teoretycznej, jak 

i umiejętności praktycznych” – mówi Stefan 

Przeniosło, młodszy kierownik ds. projek-

tów marketingowych w Scania Polska. 

Poziom merytoryczny był w tym roku 

tak wysoki, że organizatorzy musieli przy-

gotować dogrywkę w postaci dodatkowych 

pytań, gdyż liczba uczestników eliminacji 

regionalnych jest ograniczona. 

Finaliści rozpoczęli już przygotowania 

do fi nału krajowego, który zostanie roze-

grany 29-30 sierpnia 2014 r. w Gdańsku 

podczas Pomorskiej Miss Scania. Warto to 

zobaczyć. Oprócz stuningowanych cięża-

rówek i pikniku, który zawsze towarzyszy 

wyborom Miss, będzie można na żywo zo-

baczyć walkę najlepszej dziesiątki. Emocje 

sięgną zenitu. ▐

KD
Fot. M. Kij, Scania

Marcin Rudzki z Melechowa
Wyłoniony w eliminacjach: Koszalin
Liczba zdobytych punktów: 45
Osiągnięty czas w konkurencji „Knock the King”: 
09:33:00
Wiek: 32 lata
Praca zawodowa: kierowca w firmie Arto Plus Nowogard

Bartosz Zapart z Świętochłowic
Wyłoniony w eliminacjach: Gliwice
Liczba zdobytych punktów: 44
Osiągnięty czas w konkurencji „Knock the King”: 
05:21:04
Wiek: 23 lata
Praca zawodowa: kierowca w firmie Miąso SJ 
ze Świętochłowic

Piotr Olszewski z Sulechowa
Wyłoniony w eliminacjach: Zielona Góra
Liczba zdobytych punktów: 48
Osiągnięty czas w konkurencji „Knock the King”: 04:42:00
Wiek: 33 lata
Praca zawodowa: w branży transportowej od 11 lat. 
Pracuje w firmie Francepol, na co dzień jeździ Scanią 
serii R440 z 2013 r. 

Amadeusz Skolik z Danica 
Wyłoniony w eliminacjach: Opole
Liczba zdobytych punktów: 47
Osiągnięty czas w konkurencji „Knock the King”: 07:34:31
Wiek: 26 lat
Praca zawodowa: kierowca w firmie 
TAG Transport w Strzelcach Opolskich, realizuje 
przewozy gabarytowe po Europie 

Marek Wieczorek z Kaliska
Wyłoniony w eliminacjach: Łódź
Liczba zdobytych punktów: 45
Osiągnięty czas w konkurencji „Knock the King”:
06:03:00
Wiek: 33 lata
Praca zawodowa: kierowca w firmie Skibi-Trans

W 
połowie czerwca zakończyły się 

regionalne eliminacje do polskie-

go fi nału Young European Truck 

Driver 2014. Do walki zgłosiło się blisko 

2400 kierowców. Dziesięciu najlepszych 

spotka się na krajowym fi nale. Zawodnicy 

musieli stawić czoła niełatwym konkuren-

cjom. Na wstępie trzeba było wykazać się 

wiedzą teoretyczną. Ten kto przeszedł po-

zytywnie test, mógł zaprezentować swoje 

umiejętności praktyczne. Uczestnicy wal-

czyli ze sobą podczas jazdy ekonomicznej, 

defensywnej oraz manewrując na placu. 

Zestawy konkursowe to ciągniki Scania 

Poznaj finalistów krajowego finału YETD 2014
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Sachs Race Challenge to nowa koncep-

cja szkolenia, która zastąpiła zeszło-

roczny Sachs Roadshow. Spotkania 

odbywały się w tym roku w maju i czerwcu 

na rally-crossowych torach we Wrocławiu, 

Debrznie i Słomczynie. Podczas szkoleń 

przedstawiano kompletną ofertę produktów 

ZF. Uczestnicy mogli zapoznać się z różny-

mi rozwiązaniami w teorii i dowiedzieć, jak 

rozwiązywać problemy w praktyce. 

Na uczestników akcji czekały cztery blo-

ki szkoleniowe. W pierwszym odbywały się 

wykłady techniczne z zakresu elektrome-

chanicznych przekładni kierowniczych ZF 

Lenksysteme oraz właściwego serwisowania 

pojazdów hybrydowych (w tym ćwiczenia 

praktyczne na przygotowanych pojazdach 

Volkswagen Golf i Audi Q5 Hybrid). Pod-

czas drugiego bloku uczestnicy mogli na 

własnej skórze poczuć, jak zachowuje się na 

drodze pojazd z zużytym i nowym komple-

tem amortyzatorów Sachs. W trzecim było 

szkolenie sprzedażowe, poruszające problem 

relacji z klientem podczas rozpatrywania re-

klamacji. Jednak najbardziej wyczekiwana 

była rywalizacja na torze rally-crossowym 

w specjalnie przygotowanych Mercedesach 

C280. Uczestnicy brali udział w treningu, 

kwalifi kacjach i Wielkim Finale. 

Podczas Sachs Race Challenge swoją 

reprezentację miał dział ZF Motosport. 

Można było zobaczyć części montowane 

w pojazdach biorących udział w profe-

sjonalnych sportach motorowych, w tym 

sprzęgła i amortyzatory używane podczas 

wyścigów DTM i Formuły 1. Uczestnicy 

mogli też sprawdzić swoje umiejętno-

ści, rywalizując w konkurencji składania 

na czas wielotarczowego sprzęgła do sa-

mochodów DTM. Najlepsi pobili rekord 

działu ZF Motosport. Nagrodą w tej kon-

kurencji były upominki, a dodatkowo spo-

śród zwycięzców rozlosowano VIP-owskie 

dwuosobowe zaproszenie na tegoroczny 

Rajd Polski. 

Specjalnie dla warsztatów pojazdów cię-

żarowych, dodatkowo zaproszono w tym 

roku Grzegorza Barana – siedmiokrotnego 

uczestnika rajdu Dakar. Wyłonieni w loso-

waniu szczęśliwcy mogli zasmakować daw-

ki adrenaliny, podczas off roadowej prze-

jażdżki na fotelu pilota ciężarową rajdówką. 

Również na wieczór organizatorzy za-

planowali atrakcje. Uczestnicy bawili się 

m.in. podczas koncertu zespołu „Banda 

Łysego”, grającego covery znanych pol-

skich i zagranicznych zespołów oraz po-

 Dni pełne wrażeń
W ciągu trzynastu intensywnych dni, w szkoleniach 
zorganizowanych przez polskie przedstawicielstwo koncernu 
ZF Friedrichshafen AG, wzięło udział około 
1300 serwisantów. Oprócz sporej dawki wiedzy technicznej 
uczestnicy mieli też dużo frajdy.

Peter Rothenhöfer, 
dyrektor polskiego oddziału ZF Services

Podczas szkoleń przekazujemy mechanikom praktyczną wiedzę o pro-
duktach koncernu ZF – nie tylko o tych, z którymi spotykają się podczas 
codziennej pracy, ale również tych, które dopiero wchodzą na rynek części 
zamiennych. Dlatego w tym roku informowaliśmy również o nowej marce 
ZF Lenksysteme. Nasze doświadczenie pokazuje, że na pozytywną, długo-
trwałą zmianę świadomości klientów końcowych i ich lojalność względem 

marki ma wpływ właściwie i fachowo wyszkolony personel warsztatów. Nasza firma podczas 
prowadzonych szkoleń dla mechaników stawia z jednej strony na wiedzę techniczną, a z drugiej 
na umiejętne podejście do obsługi klienta. Z tego właśnie powodu program Sachs Race Chal-
lenge został podzielony na dwa bloki tematyczne: techniczny i sprzedażowy, które w połączeniu 
z dodatkowymi atrakcjami spotykają się z bardzo dobrym przyjęciem przez uczestników.
Tym co wyróżnia wydarzenia organizowane przez ZF Services jest ich jakość. Dlatego z roku 
na rok zmieniamy koncepcję naszych akcji i staramy się je urozmaicić w taki sposób, by były 
niepowtarzalne. Dzięki specjalnie dobranemu programowi szkoleń, chcemy pokazać, jakie zna-
czenie ma dla nas zapewnienie jak najszerszej oferty naszym partnerom biznesowym, zarówno 
w ramach wsparcia sprzedaży, jak i wykonywanej przez nich pracy. Tegoroczna edycja akcji 
Sachs Race Challenge cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem wśród partnerów biz-
nesowych niż ubiegłoroczny Sachs Roadshow. Z informacji zwrotnej, jaką otrzymaliśmy od 
uczestników wynika, że przygotowane atrakcje zdecydowanie przypadły im do gustu.
Liczę, że w kolejnych latach uda nam się, z pomocą naszych partnerów dystrybucyjnych, 
kontynuować tego typu akcje i że będą one z roku na rok coraz większe i jeszcze bardziej 
atrakcyjne dla uczestników.

dziwiali umiejętności tancerek z „Afro 

Carnaval” – półfi nalistek programu roz-

rywkowego „Got To Dance”.

Ale to nie koniec, jak zapowiadają przed-

stawiciele fi rmy ZF, w przyszłym roku 

możemy spodziewać się jeszcze większych 

atrakcji. W związku z dużym zaintereso-

wanie imprezą, organizatorzy chcą również 

zwiększyć liczbę miejsc, aby więcej klientów 

mogło skorzystać ze szkoleń. ▐

KD
Fot. K. Dziewicka

Gościem specjalnym tegorocznego Sachs 
Race Challenge dla warsztatów obsługujących 
pojazdy ciężarowe był Grzegorz Baran, 
wielokrotny uczestnik rajdu Dakar.
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Nawiasem mówiąc to, co można zo-

baczyć na ulicach Paryża, Lyonu 

czy Marsylii przerasta nieraz naj-

śmielsze wyobrażenia specjalistów od 

przewozu mrożonek czy wywozu śmieci. 

Różnorodność samochodów użytkowych, 

którymi jeżdżą miejscowi, przyprawia 

o zawrót głowy. Nic dziwnego, że fi rma Re-

nault Trucks, która pomimo szwedzkiego 

właściciela wciąż stanowi wizytówkę fran-

cuskiego przemysłu motoryzacyjnego, ma 

niezwykle ciekawie skomponowaną gamę 

pojazdów, które w uproszczeniu można 

nazwać „dystrybucyjnymi”. 

Od małego

Obejmuje ona samochody o dmc od 2,8 

do 26 t. Składa się na nią ogółem sześć mo-

deli, a smaczku dodaje pięć pojazdów, które 

korzystają z alternatywnych źródeł napędu. 

Najlżejszy jest Master o masie całkowitej 

od 2,8 do 4,5 t. Identyczny model oferu-

je osobowe, „żółte” Renault, ale ten fi r-

mowany przez Renault Trucks dźwiga na 

drzwiach stosowną, czerwoną plakietkę. 

Występuje w wariantach z przednim lub 

tylnym napędem, jako furgon i podwo-

zie z kabiną pojedynczą lub brygadową, 

a niedawno otrzymał nowe, oszczędniejsze 

silniki DXi 2,3 o mocy od 110 do 165 KM. 

Niemalże w tym samym przedziale masy 

całkowitej dostępne jest Maxity, będące 

odpowiednikiem Nissana Cabstara. Jego 

dmc wynosi od 3,5 do 4,5 t. Wysunięta do 

przodu i ulokowana nad silnikiem kabina 

wagonowa jest główną różnicą w stosun-

ku do Mastera, która wpływa na sposób 

wykorzystywania Maxity. Japońsko-fran-

cuska ciężarówka zapewnia doskonałą 

widoczność w ruchu miejskim i zostawia 

dużo przestrzeni na ramie pod zabudowę 

nadwoziem, np. izotermą, śmieciarką czy 

podnośnikiem koszowym. Jest również 

stosunkowo lekka, co korzystnie odbija 

się na ładowności. Do jej atutów należy 

również łatwość prowadzenia i zwrotność. 

Średnica zawracania najlepszej pod tym 

względem wersji wynosi 9,6 m. Źródłem 

napędu są silniki DXi 2,5 o mocy 110 lub 

130 KM oraz 150-konny DXi 3. 

Na zastępstwo?

Wysłuchawszy narzekań klientów na 

wycofanie z oferty Mascotta, Francuzi 

proponują w zamian model D Cab 2 m. 

Pod tym „maszynowym” oznaczeniem 

również kryje się samochód przygotowany 

we współpracy z Nissanem, lecz o dmc od 

3,5 do 7,5 t. Podobnie jak Maxity ma kabi-

nę nad silnikiem, ale jest ona nieco szersza. 

Choć z zewnątrz jest bardziej zaokrąglona, 

w środku oba modele są do siebie podobne. 

Nośność ramy dochodzi do 4266 kg, co 

należy do bardzo dobrych wyników na tle 

konkurentów. Mogą być na niej monto-

wane zabudowy o długości od 2900 do 

6400 mm, w zależności od rozstawu osi 

podwozia. Lekka ciężarówka napędzana 

jest 3-litrowym silnikiem DTI 3 w wer-

sjach o mocy 150 lub 180 KM. Występu-

je wyłącznie z napędem 4×2. Ciekawe są 

różnice pomiędzy poszczególnymi wer-

sjami tego modelu. Lżejsze warianty mają 

hydrauliczny układ hamulcowy, a 7,5-to-

nowy jako jedyny ma „ciężarowe” hamul-

ce pneumatyczne. Tylko w nim może być 

również zamontowana na życzenie zauto-

matyzowana skrzynia 6-biegowa. Normą 

w D Cab 2 m są ręczne „szóstki”. 

Model ten wypełnia lukę między Ma-

sterem i Maxity, a D Cab 2,1 m, dawniej 

znanym jako Midlum. Równie dobrze 

nadaje się do zabudowy małą chłodnią, 

co wywrotką. Jednym z pól zastosowań 

tego modelu mogą być prace porządkowe 

w mieście czy poza nim. 

Clou programu

Zamiast Midlum i Premium w ofercie są 

teraz dwa modele tworzące gamę D: dwu-

osiowy D Cab 2,1 m o masie całkowitej od 

10 do 18 t oraz D Wide o dmc 18÷26 t, który 

występuje jako dwu- i trzyosiowe podwozie 

lub jako dwuosiowy ciągnik siodłowy. Trzy-

osiowe samochody zawsze mają układ 6×2, 

w tym 6×2*4 z osią wleczoną, skrętną. Lżej-

szy model D Cab 2,1 m poza typową, szoso-

wą konfi guracją napędu 4×2 proponowany 

jest również jako terenowe podwozie 4×4, 

przeznaczone np. dla służb energetycznych 

czy straży pożarnej. Pożądanym dodatkiem 

do takich pojazdów jest kabina brygadowa. 

Więcej niż 
satysfakcjonująca
Gama samochodów dystrybucyjnych Renault 
dorównuje wyrafinowaniem francuskiej kuchni. 
Jest bogata i zróżnicowana. 
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Renault Trucks ma takową w zanadrzu, 

czterodrzwiową, o szerokości 2,1 m, z miej-

scami dla 6 lub 7 osób. 

Stylizacja kabin została zmieniona przy 

okazji ubiegłorocznej „rewolucji francu-

skiej”, która posłała w przeszłość wszyst-

kie stare modele Renault i zastąpiła je 

nowymi. Na szczęście jednak szoferki, 

tak wąskie mierzące 2,1 m, jak szerokie 

2,3-metrowe stosowane w D Wide zacho-

wały wszystkie dobre cechy poprzedniczek, 

w tym wygodę wnętrza oraz nisko umiesz-

czone wejście. 

Ciężarówki te napędzane są silnikami 

DTI 5 o mocy 210 lub 240 KM oraz DTI 8

o mocy 250, 280 oraz 320 KM. Stosownie 

dobrane skrzynie ręczne fi rmy ZF mają 

po 6 lub 9 biegów. Ponadto w modelu D 

2,1 m są dwie zautomatyzowane „szóst-

ki” Optitronic, różniące się momentem 

obrotowym, jaki mogą przenieść (850 lub 

1050 Nm), a w D Wide zautomatyzowa-

na, 12-biegowa Optidriver. Straże pożarne 

mogą być zainteresowane przekładnia-

mi automatycznymi Allison: 5-biegową, 

mogącą przenosić maksymalny moment 

obrotowy 900 Nm oraz 6-biegową przy-

stosowaną do 1261 Nm. „Automaty” nie 

tylko ułatwiają jazdę, ale są również bez-

awaryjne i długowieczne, co dla służb 

ratowniczych, często eksploatujących sa-

mochody przez długie lata, ma znaczenie. 

Renault serii D mogą być wyposażone 

w hamulec wydechowy, hamulec silniko-

wy z wydechowym Optibrake oraz kilka 

typów retarderów elektromagnetycznych 

lub hydrodynamicznych. 

Różne kombinacje kabin, podwozi i ukła-

dów napędowych mogą posłużyć do two-

rzenia samochodów do ruchu miejskiego, 

lokalnego, regionalnego, a nawet o zasięgu 

krajowym. W gamie D Wide jest również 

wysoka kabina sypialna. Warto zwrócić 

uwagę na skrzynie zautomatyzowane, które 

nie tylko w terenie zabudowanym są dużą 

ulgą i przynoszą oszczędności na paliwie. 

Nisko, coraz niżej

Do modeli D zaliczany jest również wy-

jątkowy D Access, z nisko zawieszoną ka-

biną. Choć gdy przyjrzeć się europejskie-

mu rynkowi, oferta „niskowejściowych” 

ciężarówek jest spora i dość zróżnicowana, 

w Polsce rzadko się je spotyka, co wiąże się 

głównie z ich wygórowaną ceną. 

Zupełnie nowy model D Cab 2 m powstał 
przy współpracy z Nissanem. Można go 
wykorzystywać podobnie, jak dawniej Mascotta, 
a umieszczona nad silnikiem kabina sprzyja 
montażowi długich zabudów. 

D Cab 2,1 m jest jednym z filarów 
dystrybucyjnej gamy Renault. 
Wyposażenie go w zautomatyzowaną 
skrzynkę Optitronic czyni pracę kierowcy 
wygodniejszą. 
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munalnym pod zabudowę śmieciarkę. Ma 

napęd 4×2 oraz 6×2 z pojedynczym ogu-

mieniem ostatniej osi, 6×2*4 ze skrętną 

osią wleczoną lub 6×2/4 ze skrętną osią 

pchaną. Standardem we wszystkich od-

mianach jest pełne zawieszenie powietrz-

ne. Źródłem napędu są silniki o mocy 280 

lub 320 KM, z którymi współpracuje auto-

matyczna skrzynia Allison 3000. 

D Access występuje w wariancie o szero-

kości 2,5 m oraz wąskim, który ma 2,3 m.

W Polsce rzadko odczuwamy potrzebę 

korzystania z dużych, ale „szczupłych” po-

jazdów. W innych częściach Europy, gdzie 

górzysty teren spotyka się z gęstą, często 

zabytkową zabudową zwężone ciężarówki 

i autobusy mają rację bytu. 

Po cichu lub gazem

W wielu sytuacjach do prac miejskich wy-

korzystywane są również pojazdy z budowla-

nych serii C oraz K. Przedstawiliśmy je bliżej 

w numerze z grudnia 2013 r. Dla dystrybucji, 

jeśli nie dziś to w przyszłości, większe zna-

czenie mają pojazdy z alternatywnym napę-

dem. Renault ma tu coś do powiedzenia. 

„Bez-emisyjną” ciężarówką jest Renault 

Maxity Electric. Ma silnik o mocy 47 kW 

(64 KM), zasilany przez zestaw akumulato-

rów litowo-jonowych. Producent deklaruje 

zasięg 100 km bez ładowania. Elektryczne 

Maxity jest równie wygodne, jak zwykłe, 

z dieslem, ale cichsze. Należy wybrać „tryb 

pracy”, przyciskami opisanymi jak w auto-

matycznej skrzyni biegów: R-N-D i wcisnąć 

pedał przyspieszenia. Jeździe towarzyszą 

dźwięki budzące skojarzenia z tramwajem. 

Przyspieszenia są bardzo przyjemne. Cię-

żarówka z dużą intensywnością odzyskuje 

energię hamowania, zatem wystarczy puścić 

„gaz”, aby zaczęła zdecydowanie spowalniać, 

aż do całkowitego zatrzymania. Nabrawszy 

wprawy, można sterować Maxity jednym 

pedałem i w ogóle nie używać hamulca. Na 

postoju, także krótkim, np. przed światłami 

warto przełączyć na „N”, gdyż wówczas po-

jazd się wyłącza, oszczędzając energię. 

Kolejne „alternatywne” ciężarówki Re-

nault są już całkiem zwyczajne w porów-

naniu z naelektryzowanym maluchem. 

Modele serii D Cab 2,1 m, D Wide oraz 

C mogą być wyposażone w silniki DTI 5 

o mocy 240 lub DTI 8 o mocy 320 KM 

przystosowane do zasilania 100-procen-

towym biodieslem. Ponadto D Wide może 

być przystosowany do zasilania sprężonym 

gazem ziemnym (CNG). 

Renault Trucks przewidziało poważ-

ne ułatwienia dla fi rm zabudowujących, 

co ma szczególne znaczenie w segmencie 

dystrybucyjnym, gdzie nadwozia są nader 

zróżnicowane. Wprowadzenie silników 

Euro 6 połączone z montażem rozbudo-

wanych katalizatorów oraz zbiorników 

AdBlue również nie ułatwia sprawy. Kon-

struktorzy podwozi zrobili, co mogli, aby 

ułatwić zabudowę, ale na tym nie kończy 

się wsparcie ze strony Renault. Specjaliści 

mogą korzystać z dodatkowych narzędzi, 

m.in. przeznaczonej dla nich strony inter-

netowej, szkoleń oraz porad specjalistów. 

Różnorodność modeli i ich wersji jest tak 

duża, że aż chce się zaszaleć i wykonać cię-

żarówkę jedyną w swoim rodzaju. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Renault D Access korzysta z kabiny brytyj-

skiej fi rmy Dennis. Może ona pomieść 3 lub 4 

fotele. Najniższy stopień wejściowy znajduje 

się zaledwie 435 mm nad podłożem. Częste 

wsiadanie i wysiadanie jest znacznie ułatwio-

ne. Wnętrze z dużą, pionową przednią szybą 

przypomina spory autobus. Wrażenia z jazdy 

też są zbliżone. Widoczność jest bardzo do-

bra. Projektanci w całej kabinie rozlokowali 

półki i skrytki. Za fotelami jest przestrzeń, 

którą można wykorzystać jako dogodny 

schowek dla ubrań roboczych. 

Podwozie D Access proponowane jest 

przede wszystkim przedsiębiorstwom ko-

Trzyosiowe D Wide sprawdzi się w ciężkiej dystry-
bucji. W tych pojazdach montuje się na życzenie 
zautomatyzowaną skrzynię Optidriver. 320-konny 
silnik występuje w wersji na 100% biopaliwo. 

Elektryczne Maxity jest ciche i bardzo kom-
fortowe dla kierowcy. Ciężkie akumulatory 
ulokowane na ramie stabilizują je i czynią 
jazdę jeszcze przyjemniejszą. 

„Brygadówka” z lawetą? Bardzo dobry 
pomysł, gdy udziela się pomocy na dro-
dze i trzeba zapewnić transport pasażerom 
zepsutego samochodu. Podwozie 
to Renault D Cab 2,1 m. 

Terenowe podwozie z kabiną brygadową 
przyda się strażakom. Projektanci Renault wiele 
zrobili, aby ograniczyć wpływ katalizatora SCR 
i zbiornika AdBlue na możliwość zabudowy 
specjalistycznym nadwoziem. 

Komunalny D Access w wersji z szeroką 
kabiną i skrętną osią wleczoną jest 
nowoczesnym pojazdem, który nie tylko 
funkcjonalnością, ale również stylem pasuje 
do współczesnej metropolii. 

Wnętrze kabiny D Access. Bogate 
przeszklenie zapewnia bardzo dobrą 
widoczność. W środku mogą być 
maksymalnie 4 miejsca, wliczając 
fotel kierowcy. 
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W 
 czasach, gdy coraz więcej osób po-

 lega na elektronice użytkowej, po-

 trzebą staje się łatwy dostęp do na-

pięcia 230 V. Problem ten może rozwiązać 

przetwornica napięcia zwana także konwer-

terem mocy lub przekształtnikiem napięcia. 

Pozwala ona korzystać z wielu urządzeń, po-

dobnie jak ma to miejsce w domu czy biurze.

Przetwornice napięcia to urządzenia, 

których zadaniem jest zmiana napięcia 

występującego w instalacji elektrycznej 

pojazdu, tj. prądu stałego 12 lub 24 V na 

230 V prądu zmiennego (ewentualnie 24 V

na 12 V). Zakup i posiadanie takiego urzą-

dzenia nie stanowi dziś problemu, gdyż 

są to konstrukcje łatwo dostępne, niezbyt 

drogie, kompaktowe i lekkie. Oprócz ła-

dowarek do telefonów komórkowych 

i smartfonów, a także zasilaczy laptopów, 

możemy dzięki nim podłączyć nawet tele-

wizor LCD (42-calowe obecnie pobierają 

maksymalnie do 100 W), urządzenia AGD 

czy elektronarzędzia. Można podpiąć każ-

de urządzenie, które nie pobiera więcej 

energii niż może dostarczyć przetwornica. 

Niestety niskiej jakości urządzenia, nie-

prawidłowe podłączenie i nieumiejętne 

korzystanie może zaszkodzić instalacji 

elektrycznej oraz naszym akumulatorom.

Tanie nie znaczy dobre

Przetwornic na rynku jest wiele. Ceny 

kształtują się od kilkudziesięciu do kilku-

set złotych. Różnią się jakością, ale przede 

wszystkim oferowaną mocą. Każdy oczy-

wiście chciałby kupić najtańszą, dobrej 

jakości i do tego super mocną. Używając 

stylu wypowiedzi meteorologów, moż-

na powiedzieć, że rynek przetwornic jest 

pod wpływem silnych marek i globalnych 

producentów. W większości są to fi rmy 

zlokalizowane na Dalekim Wschodzie, 

gdyż i tak wszyscy producenci ze Stanów 

Zjednoczonych i Europy wspomagają się 

tamtejszym rynkiem pracy. Oznacza to, że 

rynek obfi tuje w wiele urządzeń z przewa-

gą tych niskiej jakości. Od naszego wyboru 

zależy więc, z jaką przetwornicą będziemy 

mieć do czynienia.

Dobra przetwornica ma obudowę wy-

konaną w całości z aluminium, co sprzyja 

odprowadzaniu ciepła. Dodatkowo jest 

wyposażona w cichy wentylator w celu 

chłodzenia układów wewnątrz urządze-

nia. Posiada szereg zabezpieczeń chro-

niących podłączane urządzenia między 

innymi: zabezpieczenie przed przecią-

żeniem, zabezpieczenie termiczne, an-

tyzwarciowe i inne. Przetwornica może 

także posiadać funkcję auto-restartu. 

Dzięki niej, gdy inwerter się wyłączy po 

zadziałaniu któregoś z zabezpieczeń, nie 

jest konieczne wyłączanie zasilania. Wy-

starczy zmniejszyć obciążenie, a inwerter 

uruchomi się automatycznie. 

Do czego?

Przetwornicę powinniśmy dobierać do 

urządzeń, jakie zamierzamy podłączać, 

oraz do rodzaju instalacji samochodowej. 

Należy pamiętać, że w ciężarówkach in-

stalacja biegnąca do gniazd zapalniczek 

(maks. 120 W) poradzi sobie z ładowar-

kami do komórek, GPS-ów, odtwarzaczy 

czy innych niezbyt energochłonnych urzą-

dzeń, ale z potężnymi odbiornikami prą-

du – niekoniecznie. Jednak sprawa nie jest 

tak do końca łatwa, jak się wydaje, ponie-

waż przerobienie 24 V na napięcie 230 V 

to tylko połowa sukcesu. Najważniejszym 

jest, jaki przebieg napięcia wyjściowego 

da przetwornica. Normalnie w gniazdku 

sieciowym przebieg napięcia jest sinuso-

idalny, po wyjściu z przetwornicy nie musi 

być taki, co oznacza, że nie wszystkie urzą-

dzenia można pod nią podłączyć. Proste 

przetwornice mogą dać tzw.: modyfi ko-

wany sinus, aproksymowany sinus, trapez 

lub prostokąt. Jeżeli chcemy podłączyć 

urządzenie indukcyjne, pojemnościowe, 

powinniśmy wybrać przetwornicę „sinu-

soidalną”. Lodówka i inne urządzenia z sil-

nikiem indukcyjnym będą więc miały pro-

blem. Jeżeli chcemy podłączyć urządzenia 

o charakterze rezystancyjnym (np. grzałki, 

żarówki), możemy spokojnie wybrać prze-

twornicę zwykłą z „modyfi kowanym si-

nusem”. Także szlifi erka kątowa, wiertarka 

i inne elektronarzędzia, które mają silnik 

komutatorowy powinny tutaj działać bez 

problemu.

Tym, co w największym stopniu róż-

nicuje producentów pod względem za-

awansowania technologii, jest sprawność 

przetwarzania energii przez układ zasila-

12, 24, 230 V  
w ciężarówce
Czasami łapiemy się na tym, że w ciężarówce 
przydałoby się gniazdko sieciowe. Jest na to sposób!

Przetwornice napięcia mogą niejednokrotnie uratować nas z opresji, np. gdy telefon się rozładuje, 
a jedyna ładowarka ma wejście do standardowej sieci prądu zmiennego 230 V.
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też od innych czynników, m.in. od war-

tości napięcia wyjściowego i wejściowego 

oraz mocy konwertera, co powoduje, że 

różni się ona dla poszczególnych modeli 

i warunków pracy.

Ważne zabezpieczenia

Poza podstawowymi danymi technicz-

nymi dotyczącymi konstrukcji, pozioma-

mi napięć i prądów, przetwornice różnią 

się między sobą przede wszystkim po-

ziomem zabezpieczeń. Jest to niezwykle 

ważne, gdyż w bezpośredni sposób wpły-

wa na niezawodność urządzeń, zapew-

niając bezpieczną pracę zarówno samej 

przetwornicy, jak i zasilanego obwodu 

i akumulatorów. Lista przydatnych funkcji 

zabezpieczających jest spora, ale dla każdej 

z nich można podać konkretne zastosowa-

nie i sytuację, kiedy staje się ona przydatna. 

I tak, blokada działania przetwornicy 

przy zbyt niskim napięciu wejściowym 

przede wszystkim chroni moduł zasila-

jący przed przeciążeniem – im napięcie 

wejściowe jest mniejsze, tym pobierany 

prąd ze źródła jest większy. Zasilacz „sta-

ra się” utrzymać stałe napięcie wyjściowe 

tak długo, jak się da, co może spowo-

dować przeciążenie elementów mocy. 

Działanie przetwornicy przy niskim na-

pięciu wejściowym, a więc leżącym po-

niżej specyfi kacji technicznej, może też 

być źródłem problemów przy wyłączaniu 

zasilania na skutek powstawania stanów 

nieustalonych. Przetwornice wyłączają 

się też, aby nie doprowadzić do nadmier-

nego rozładowania akumulatorów. Do-

bra przetwornica powinna się wyłączyć 

w momencie, gdy napięcie spadnie w cię-

żarówce poniżej 21 V. 

Natomiast zabezpieczenie przed wyso-

kim napięciem – nadnapięciowe chroni 

zasilacz przed pracą z napięciem wej-

www.
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Należy pamiętać, że dobre przetwornice kosztują nie mało. 
Urządzenia mające dobry stosunek jakości do ceny oferu-
ją przede wszystkim dokładnie takie parametry, jakie przed-
stawia producent w specyfikacji. Z własnego doświadczenia 
wiem, że jeżeli chcemy pobierać długotrwale dużą moc, to nie 
powinna ona przekraczać 80% mocy maksymalnej przetworni-

cy. Nigdy nie uda nam się pobrać 100% mocy przez długi czas, bo po prostu urządzenie 
się szybciej czy później przegrzeje. Można to porównać do jazdy samochodem na najwyż-
szych maksymalnych obrotach. Drugim ważnym parametrem jest sprawność. Najwyższą 
sprawność uzyskuje się przy obciążeniu około 80% mocy ciągłej przetwornicy. Duża prze-
twornica np.: 2000 W, ma małą sprawność przy obciążeniu np. 50 W (około 60%), a przy 
150 W będzie to około 70%. Aby uzyskać 2000 W mocy przy napięciu 24 V, przetwornica 
musi pobrać moc około 2400 W (zakładając sprawność 80%), a to daje nam prąd 100 A. Często 
w rozmowie z moimi klientami najpierw pada hasło o przetwornicy 2000 W, a później okazuje 
się, że potrzeba mocy ciągłej tylko około 600 W. Trzeba spokojnie policzyć zapotrzebowanie 
na moc, a później dobrać odpowiednią przetwornicę i jej ewentualny zapas mocy. Producenci 
podają dwa parametry np. 1000 W/2000 W, pierwsza wartość to moc ciągła 1000 W, druga 
2000 W to moc chwilowa (moc dostępna przez ok. 10 ms), której powinniśmy w ogóle nie brać 
pod uwagę, bo z niej nie skorzystamy. Taką moc podają w swoich ofertach sprzedawcy na 
niektórych serwisach aukcyjnych. Nie mają oni zielonego pojęcia o produkcie. 
Kolejną sprawą jest rodzaj przetwornic. Są tańsze, „zwykłe” generujące przebieg prostokątny 
i te droższe generujące przebieg czysto sinusoidalny. Przetwornice „sinus” są najbardziej uni-
wersalne. Możemy do nich podłączyć bez obaw o uszkodzenie każdy odbiornik napięcia 230 V,
np. lodówkę sprężarkową, mikrofalówkę. Przy zakupie przetwornicy np. do lodówki trzeba pa-
miętać, że lodówka ma bardzo duży prąd rozruchowy. Pomimo iż lodówka pobiera np. 80 W, 
to przetwornica 300 W nie jest w stanie jej uruchomić. Z testów, które przeprowadziłem, wynika, 
że do uruchomienia lodówki należy zakupić przetwornicę „sinus” o mocy ciągłej aż 800 W. Wtedy 
mamy 99,99% pewności, że lodówka zostanie uruchomiona. Mikrofalówki mają podaną moc, np. 
800 W, ale jest to moc mikrofal, a samo urządzenie pobiera aż 1200÷1300 W, dlatego trzeba 
dobrze się przyglądać parametrom urządzeń, które chcemy podłączyć do przetwornicy. W cię-
żarówce, jeżeli istnieje gniazdo 12 V, to w większości przypadków jest ono ograniczone mocą. 
Nie raz spotkałem się z sytuacją, gdy klient kupił przetwornicę 12 V i podłączył tylko laptopa 
– uruchomił się alarm o spadku napięcia. Dlatego lepiej korzystać z napięcia 24 V i ewentualnie 
je obniżyć przez reduktor napięcia z 24 na 12 V o odpowiedniej mocy.
Ostatnia ważna sprawa to połączenie kablami przetwornicy ze źródłem zasilania tj. akumu-
latorem. Czym większa odległość, tym kabel musi być grubszy. Czasem lepiej przeciągnąć 
napięcie 230 V niż 12 V czy 24 V ze względu na spadek napięcia i grzanie się kabli. Przekrój 
kabla 10÷25 mm2 nie powinien nikogo dziwić przy większych obciążeniach. Dlatego insta-
lując przetwornicę większej mocy, warto zlecić to dobremu elektrykowi. Aby sprawdzić czy 
jest dobry, wystarczy zapytać się, jakim kablem wykona połączenie przetwornicy 2000 W 
do akumulatora. Gdy mamy wątpliwości, to warto zadzwonić do doświadczonego sprzedawcy. 
Zasada jest jedna, nie kierujmy się najniższą ceną.

jący. Niewielka moc wyjściowa zasilaczy 

powoduje, że moc pobierana przez układ 

sterujący stanowi istotną pozycję w bi-

lansie energetycznym. Typowa sprawność 

przetwornic waha się od 70 do 90%, przy 

czym wartości te dotyczą zwykle wyrobów 

ze środka oferty. Przy mocy wyjściowej np. 

1000 W oznacza to od 100 do 300 W róż-

nicy w mocy strat, co jest wartością dużą. 

Sprawność przetwarzania energii zależy 
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ściowym przekraczającym dopuszczalną 

wartość. Napięcie takie może się pojawić 

w wyniku pomyłki i złego podłączenia lub 

też na skutek uszkodzenia innych urzą-

dzeń. Trzeba pamiętać, że to zabezpiecze-

nie nie ochroni przetwornicy, gdy podłą-

czymy napięcie wyższe o ponad ok. 40% 

napięcia nominalnego. Wtedy przetworni-

ca może ulec uszkodzeniu.

Zabezpieczenie termiczne blokuje pracę 

konwertera w podwyższonej temperatu-

rze, co chroni przed niekontrolowanymi 

warunkami środowiskowymi. Na pewno 

jest to opcja przydatna, o ile próg zadzia-

łania jest ustawiony dostatecznie wyso-

ko, np. w zakresie 70°C. Jest to mierzone 

w okolicy elementów przetwarzających 

napięcie.

Zabezpieczenie przed odwrotnym pod-

łączeniem biegunów, czyli nieprawidłową 

polaryzacją jest mniej popularne, jednak 

w sprzęcie zasilanym z akumulatorów za 

pomocą klem, może być bardzo istotne. 

W tym celu używany jest bezpiecznik, 

który ma ochronić przed dalszymi skut-

kami (np. zwarcie) błędnego podłączenia. 

Niestety, bezpiecznik nie gwarantuje, że 

przetwornica po błędnym podłączeniu 

będzie nadal sprawna. Trzeba bezpiecznik 

wymienić.

Zbyt mała wiedza

Ważnym aspektem podczas użytkowa-

nia przetwornic jest fakt, że lepiej korzy-

stać z nich tylko przy włączonym silniku, 

gdy działa alternator i doładowuje aku-

mulator, z którego pobierane jest zasila-

nie nie tylko do wszystkich elektrycznych 

elementów pojazdu, ale także do gniazda 

zapalniczki. Pozostawienie na parkingu 

włączonego konwertera wraz z podpiętym 

urządzeniem zadziała tak, jak pozostawie-

nie włączonych świateł mijania. Akumula-

tory mogą się szybko rozładować, a wtedy 

nie odpalimy samochodu.

Jeśli podłączenie do gniazda zapalnicz-

ki powoduje przepalanie się bezpiecz-

nika odpowiedzialnego za ten obwód, 

większe przetwornice trzeba podłączać 

bezpośrednio do akumulatorów. Takie 

podłączenie zapewni stabilne zasilanie na 

wejściu. I tutaj kierowcy w ciężarówkach 

często robią duży błąd. Podłączają się pod 

jeden akumulator, bo np. zakupili tańsze 

urządzenie na 12 V. W ciężarówkach po-

winno się stosować przetworniki z 24 V 

do 230 V, ale też takie, które zmieniają 

24 na 12 V. Obciążenie jednego akumula-

tora przetwornicą 12 V może skutkować 

zniszczeniem akumulatora i nieuznaniem 

Przetwornica z jednej strony musi być podłączona 
do akumulatorów 24 V, z drugiej w ciężarówce 
mamy gniazdo 230 V, do którego podłączamy 
potrzebne urządzenia. Przetwornica z 24 V na 230 V 
przetwarza moc dwuetapowo. Najpierw zwiększane 
jest niskie napięcie wejściowe DC na wysokie 
napięcie DC. Następnie przetwornica przetwarza 
wysokie napięcie DC na AC.

Zasadniczo małe przetwornice posiadają 
wtyczkę do zapalniczki samochodowej. 
Jest to zaleta, a zarazem małe utrudnienie. 
Z jednej strony podłączenie jest banalnie 
proste, z drugiej z zapalniczki w cięża-
rówce nie pobierzemy więcej niż 120 W
mocy. Dostępne są też konwertery 
z dualnym sposobem podłączenia.

Każdy użytkownik nowoczesnego samochodu 
ciężarowego staje w pewnym momencie przed 
problemem wymiany filtra cząstek stałych w ukła-
dzie wydechowym. Filtr ten można wymienić na 
nowy albo poddać go regeneracji. Regeneracja 
jest rozwiązaniem tańszym i bardziej ekologicz-
nym, gdyż filtr jest używany ponownie, nie po-
większając w ten sposób góry odpadów.

Obecnie, po wielu latach rozwoju, technologia 
regeneracji filtrów cząstek stałych jest już tak 
dobrze dopracowana, że filtry regenerowane nie 
odbiegają parametrami pracy od nowych filtrów. 
Okres wydajnej pracy filtra również nie różni się  
w obu przypadkach.

System wydechowy we współczesnym sa-
mochodzie ciężarowym to dość skomplikowany 
i złożony układ. Kiedyś wystarczył kawałek rury 
i jakiś tłumik. Obecnie każdy składowy element 
układu ma ważną rolę do odegrania. Jednym 
z istotnych podzespołów w układzie jest złą-
cze elastyczne z rurą peschla. Złącze to w po-
jazdach spełniających normę Euro 5 i wyższą, 
mimo że wygląda zgoła podobnie do poprzedni-
ków, jest wykonane z nowej generacji rury ela-
stycznej. Tylko tego typu część elastyczna gwa-
rantuje właściwą pracę układu wydechowego, 
zarówno pod względem elastyczności, bardzo 
ważnej szczelności, jak i oczywiście odpowied-
niej żywotności. ▐

Wydech jak nowy
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Dawniej, nieodzownym elementem elektrycznego 
lub elektronicznego konwertera mocy był transformator. 
Obecnie, większość wysokosprawnych układów konwersji 
mocy zawiera zminiaturyzowane układy elektroniczne, 
zawierające tranzystorowe lub tyrystorowe układy kluczujące, 
oraz układy LC (zawierające kondensatory i cewki). 
Zastosowanie wyspecjalizowanych układów scalonych 
przeznaczonych do przetwornic pozwala na znaczny wzrost 
sprawności elektrycznej układów dopasowujących, 
a także na ich miniaturyzację i spadek ceny.

Konstrukcje przetwornic Techtron 
są zaprojektowane w taki sposób, 
aby zapewnić użytkownikom 
maksymalny poziom komfortu 
w trakcie użytkowania. 
Dlatego jedną z kluczowych 
cech jest uniwersalna i prosta 
konstrukcja, pozwalająca 
na jej wygodne umiejscowienie 
w kabinie każdego pojazdu.

reklamacji. Uwaga: prawidłowa praca 

konwertera z zapalniczki przez kilka czy 

kilkanaście minut jeszcze o niczym nie 

świadczy. Przetwornice mogą pracować 

po kilka godzin, a to naraża przewody 

w tablicy rozdzielczej na nagrzewanie się 

(może stopić się izolacja i doprowadzić 

do zwarcia). Należy więc pamiętać, że 

maksymalna moc, jaką możemy pobierać 

z deski rozdzielczej, to około 120÷180 W 

w zależności od pojazdu.

Pod dyskusję poddawany jest sens uży-

wania przetwornicy napięcia w ciężarówce 

z 24 V na 230 V do zasilania laptopa, jeśli 

dostępne są w handlu zasilacze samocho-

dowe przystosowane właśnie do zasilania 

laptopów. Napięcie stałe zasilające note-

booka z zasilacza fabrycznego zależnie od 

modelu i producenta wynosi od 10,8 do 

19,6 V, dlatego taki zasilacz będzie indy-

widualnym rozwiązaniem. Dobry zasilacz, 

dopasowany napięciowo do laptopa, ma 

wyższą sprawność, ale na pewno nie jest 

wygodniejszy. Z przetwornicy można za-

silić prawie wszystko, kupując zasilacz do 

konkretnego modelu laptopa, dokonujemy 

zakupu dużo mniej uniwersalnego.

Pomimo wielu ostrzeżeń możemy po-

lecić zakup samochodowych przetwornic 

napięcia. Zabezpieczenia przeciwprzepię-

ciowe ochronią podłączone do konwer-

terów urządzenia przed uszkodzeniem, 

a czujniki zbyt niskiego napięcia przed 

rozładowaniem akumulatora do poziomu, 

gdy okaże się, że nie można uruchomić 

auta. Ale pamiętajmy: przetwornice po-

winny być urządzeniami do awaryjnego 

zastosowania, nie zaś ciągłego zastępowa-

nia sieci energetycznej. Warto dobrać je do 

potrzeb i wozić zawsze ze sobą, gdyż ni-

gdy nie wiadomo, kiedy i w jakiej sytuacji 

mogą się przydać. ▐

Michał Mariański
Fot. Techtron, M. Mariański

Firma ITS System ma sposób na nowoczesne i ultralekkie zabu-
dowy. Zamiast ściany lub podłogi z profili aluminiowych proponuje no-
woczesny kompozyt. Jak zapewnia producent, takie rozwiązanie jest 
trzykrotnie wytrzymalsze od aluminiowych lub opartych na sklejce od-
powiedników. Takie właściwości zawdzięcza swojej strukturze z rdze-

niem ze specjalistycznego 
ultralekkiego korka skom-
ponowanego z odpowied-
nio dobranymi żywicami 
i matami szklanymi. Pro-
ces łączenia składników 
i jego ściśle rygorystyczny 
przebieg z zachowaniem 
odpowiednich norm za-
pewnia ścianie i podłodze 

niespotykaną wytrzymałość mechaniczną przy zachowaniu ultralekkości.
Typowa ściana z burtowych profili aluminiowych o wymiarach 

3200 × 2250 × 20 mm waży ok. 95 kg, taka sama z ultralekkiego kom-
pozytu ITS – 47kg. Natomiast typowa sklejka antypoślizgowa (łączona 
z osobnych płyt) 15 – 4200 × 2200mm – 99 kg, a ultralekka podłoga 
kompozytowa ITS (monolit, bez dzielenia) – 49 kg.

Typowa podłoga kompozytowa ma prawdziwy antypoślizg. Może być 
także dodatkowo jednostronnie lub dwustronnie powlekana laminatem 
lub blachą aluminiową.

Kompozytowe panele ITS System nie pochłaniają wilgoci i zapachów, 
mają dobre właściwości termiczne, są odporne na niskie i wysokie tem-
peratury, nie ulegają korozji i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń 
antykorozyjnych. Mają również wysoką odporność na środowiska kwa-
śne i zasadowe, są elastyczne i sprężyste, nie łamiąc się pod naporem 
działającej siły, lecz powracając do zadanego kształtu. ▐

Fot. ITS System

Odchudzanie bez diety

www.truck-van.pl
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Duże fl oty wymagają szybkiej i efek-

tywnej techniki mycia. Ogromnym 

wyzwaniem jest kompleksowe my-

cie przednich, bocznych, górnych i tylnych 

płaszczyzn pojazdów – wszystko przy jed-

noczesnym zminimalizowaniu kosztów 

w możliwie najkrótszym czasie. Dlatego 

korzystanie z myjek lub nawet własnej myj-

ni jest zasadne, gdy posiadamy dużą liczbę 

pojazdów. Takie rozwiązania przeważnie 

stosują właściciele fi rm spedycyjnych, trans-

portowych, zakładów komunikacji oraz fi rm 

budowlanych i gospodarstw rolnych. Zakup 

własnego urządzenia myjącego jest opłacal-

ny, ponieważ ciągle czyszcząc tabor, pono-

simy i będziemy ponosić koszty. Taki zakup 

może je zminimalizować. 

Według potrzeb

Dobór odpowiedniego urządzenia my-

jącego nie jest prosty. W małych fl otach, 

liczących kilka, kilkadziesiąt pojazdów 

obowiązek dbania o ich wygląd często 

spoczywa na kierowcach. A ci rzadko ko-

rzystają z myjni zewnętrznej. W takim wy-

padku przedsiębiorca przeważnie wydziela 

specjalnie wybetonowane miejsce, najle-

piej z kratkami ściekowymi, pod potrzeby 

ręcznego mycia aut. Gdy dodamy do tego 

wąż ogrodniczy z wodą, wiaderko z pły-

nem i gąbkę, otrzymamy namiastkę myjni. 

Niestety, taki sposób mycia jest nieefek-

tywny i czasochłonny. Ciężarówki, nacze-

py czy autobusy mają dużą powierzchnię 

do umycia. Proces ten może usprawnić 

ręczne urządzenie myjące.

Myjka ciśnieniowa jest najprostszym 

rozwiązaniem. Wysokociśnieniowe urzą-

dzenia czyszczące zużywają nawet 9 razy 

mniej wody od tradycyjnego mycia wężem 

ogrodowym, minimalizują przy okazji 

problemy z zagospodarowaniem zużytej, 

brudnej wody. Tak więc już na wstępie re-

dukujemy koszty. Urządzenia takie mają 

długą lancę, bez problemu sięgającą górnej 

powierzchni ciężarówki. Ciśnienie stru-

mienia wody (również ciepłej) łatwiej do-

mywa niedostępne miejsca czy przyklejone 

owady na masce. Alternatywą do myjek ci-

śnieniowych są myjki parowe. Sucha para 

w przeciwieństwie do wody pozostawia 

otoczenie suche. Myjki parowe znajdują 

zastosowanie w przestrzeniach przemysło-

wych, miejscach publicznych, warsztatach, 

w komunikacji publicznej, transporcie 

i spedycji, w fabrykach i rolnictwie.

Oczywiście największą inwestycją bę-

dzie samoobsługowa lub automatycz-

na (szczotkowa) myjnia samochodowa. 

W zależności od tego, ile mamy aut, ile 

trzeba będzie myć w tym samym czasie, 

ile jest miejsca pod myjnię i jakie nakłady 

udźwigniemy, możemy zdecydować się na 

myjnie stacjonarne ręczne lub automa-

tyczne przejazdowe. Spotkać można także 

specjalizowane rozwiązania np. myjki ci-

śnieniowe do cystern lub silosów. Gdy in-

westor dysponuje odpowiednio dużą prze-

strzenią, może myśleć o rozwiązaniach 

wielostanowiskowych. W urządzeniach 

samoobsługowych ramię wychylne umoż-

liwia swobodne poruszanie się podczas 

mycia samochodu. Urządzenia przejazdo-

we natomiast szybko umyją zestaw czy au-

tobus, ale wymagają większych nakładów 

inwestycyjnych. 

Sercem takich myjni są pompy, od ich 

żywotności zależy niezawodność urzą-

dzenia. Powinny być przystosowane do 

pracy z roztworami chemicznymi, ale jest 

to rozwiązanie z najwyższej półki. Waż-

ny jest również wydajny system zmięk-

czania. Dzięki zastosowaniu urządzeń 

o odpowiedniej wydajności, nie trzeba 

stosować skrótów w postaci zaworów pod-

łączających zwykłą wodę, gdy zabraknie 

zdemineralizowanej. System odwróconej 

osmozy szczególnie istotny jest przy na-

błyszczaniu. Ostatnią rzeczą jest piec. Za-

stosowanie profesjonalnych kotłów grzew-

czych zapewni odpowiednią temperaturę 

wody potrzebną do skutecznego mycia. 

Jeśli kotły nie są przepływowe, to uzy-

skiwana temperatura będzie stała, nawet 

zaraz po uruchomieniu programu mycia. 

Decydując się na tego rodzaju inwestycje, 

warto powierzyć projekt doświadczonej, 

wyspecjalizowanej fi rmie. Projektowa-

niem obiektów myjni w aspekcie technolo-

gicznym i pełno branżowo, budowlanym, 

zajmuje się od lat AP Artus. W swoim do-

robku fi rma posiada szereg zrealizowanych 

projektów w tym: myjnie samochodów 

ciężarowych i autobusów, stacje obsługi sa-

mochodów i stacje diagnostyczne. Obsłu-

ga projektowa charakteryzuje się ścisłym 

Zamiast 
wiaderka i gąbki
Czyste pojazdy są wizytówką każdej firmy. 
Ale mycie przy użyciu gąbki może być dość kłopotliwe. 
Dużo lepszym rozwiązaniem jest własna myjnia. 

Myjnia pojazdów użytkowych Taurus C5050 to samojezdny, w pełni automatycznie sterowany 
portal myjący, wyposażony w 3 szczotki. Podwójne łożyskowanie szczotek bocznych zapewnia stały docisk do 

pojazdu na całej wysokości mytej płaszczyzny. Rozwiązanie to oszczędza napęd i łożyska przekładni górnej.
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dostosowaniem funkcji architektonicznej 

obiektu do wymagań technologicznych 

i ergonomicznych. Dzięki współpracy z fi r-

mą Czysta Polska powstały projekty trój-

stanowiskowych myjni automatycznych 

samochodów ciężarowych i cystern z po-

działem na: mycie szczotkowe zewnętrz-

ne, mycie ciśnieniowe wewnątrz po pro-

duktach chemicznych, mycie ciśnieniowe 

wewnątrz po produktach spożywczych. 

Inwestycje charakteryzują się dalece idącą 

optymalizacją i nowoczesnością. Myjnie 

projektowane są w oparciu o zamknięty 

obieg wody i innowacyjny odzysk ciepła ze 

ścieków po myciu. Obiekty w pełni speł-

niają wymagania stawiane przez Polskie 

Stowarzyszenie Myjni Cystern. AP Artus 

prowadzi biuro projektów i dostarcza au-

tomatyczne myjnie szczotkowe oraz urzą-

dzenia wchodzące w skład infrastruktury 

towarzyszącej procesowi mycia pojazdów. 

Urządzenia wytwarzane są w oparciu 

o własne rozwiązania techniczne i techno-

logiczne. Firma bezpośrednio dostarcza 

i uruchamia urządzenia. Gwarantuje wy-

soką jakość swoich wyrobów i fachowy 

serwis podczas eksploatacji.

Pod ciśnieniem

Myjka ciśnieniowa również musi być 

dobrana do potrzeb. Za mała będzie ge-

nerować zbyt niskie ciśnienie i nie spro-

sta wyzwaniom czyszczenia poważnych 

zabrudzeń. Za duża z kolei będzie uciąż-

liwa w codziennym użytkowaniu z po-

wodu swoich gabarytów. Zupełnie innego 

urządzenia potrzeba przy częstotliwości 

mycia kilka razy w roku, a innego mając 

do obsługi całe przedsiębiorstwo transpor-

towe. W tym drugim przypadku przyda 

się większa moc i wydajność, bo myje się 

często i duże powierzchnie. Zastosowanie 

znajdą tutaj urządzenia zasilane z sieci 

trójfazowej o napięciu 400 V lub silnikami 

spalinowymi. Silnikami spalinowymi zasi-

lane są myjki o bardzo wysokiej wydajno-

ści. Paliwem może być zarówno benzyna, 

jak i olej napędowy. Z tym, że narzędzia 

z silnikiem Diesla są bardziej oszczędne. 

Analizując parametry myjek ciśnienio-

wych, należy zwrócić szczególną uwagę 

na dwie istotne wartości: ciśnienie wody 

oraz wydajność. Maksymalne ciśnienie 

w myjkach do użytku profesjonalnego 

przekracza 200 barów. Wydajność poda-

wana jest w litrach na godzinę (l/h). Urzą-

dzenia profesjonalne mogą tłoczyć nawet 

do 1500 l/h. Poszukując myjki, warto rów-

nież zwrócić uwagę na temperaturę dopro-

wadzanej wody oraz moc napędu. Oczy-

wiste jest, że skuteczniejsze będzie mycie 

wodą o wyższej temperaturze, pod więk-

szym ciśnieniem, urządzeniem z moc-

niejszym silnikiem. Najlepsze maszyny 

do użytku przemysłowego nie mają ogra-

niczeń temperatury i teoretycznie można 

nimi myć wrzącą wodą. W bardziej rozbu-

dowanych urządzeniach zwraca się uwagę 

też na pojemność zbiornika na detergent. 

Może ona wynosić od 1 do 20 l. Komfort 

pracy zależy ponadto od długości przewo-

du wodnego oraz hałasu. To oczywiste, że 

im dłuższy przewód, tym większe szanse 

na dotarcie do miejsc, które zamierzamy 

umyć. W przypadku mycia zestawów ma 

to znaczenie. Standardowo jest to od 5 do 

15 m. Myjki są dość uciążliwe pod wzglę-

dem hałasu – emitują 80÷90 dB. 

W wypadku lancy i szczotek pomy-

słowość producentów nie ma granic. Do 

wyboru jest ogromna liczba dodatków, 

które pomogą w usuwaniu zanieczyszczeń. 

Lance z końcówkami płaskimi i rotacyjny-

mi, wygięte pod kątem, aby łatwiej umyć 

trudno dostępne miejsca oraz szereg róż-

nego rodzaju gąbek i szczotek okrągłych, 

płaskich i obrotowych sprawiają, że z po-

Kompaktowa budowa portalu sprawia, że myjnia Magnum 
C5000 idealnie pasuje do nowobudowanych obiektów oraz 
może zastąpić urządzenia innych producentów. Regulowany 
napęd pozwala dopasować mycie do pojazdów o wysokości 
4200 mm (wysokość przejazdowa 4340 mm) i szerokości 
2900 mm (szerokość przejazdowa 3400 mm). Zastosowanie 
tylko górnej przekładni napędzającej szczotki boczne, bez 
podpór u dołu umożliwia wydłużenie szczotek, a tym samym 
mycie już od wysokości 175 mm od poziomu posadzki, 
co umożliwia czyszczenie autobusów niskopodłogowych.

Automatyczna bezdotykowa 
myjnia ciśnieniowa Christ 
z układem Jetstream myje pojazdy 
o nietypowych kształtach. Pozwala 
ona wyeliminować personel 
domywający pojazd ręcznie. Sam 
czas mycia jest bardzo krótki, 
a jakość zwiększona. Ponadto 
Jetstream korzysta z wody 
odzyskanej.

Samoobsługowa myjnia bezdotykowa 
dla samochodów ciężarowych marki 
mtAutomatic to kompleksowe rozwiązanie. 
Zastosowanie ramienia obrotowego z posu-
wem wzdłużnym pozwala umyć duże samo-
chody ciężarowe, ciągniki oraz pojazdy 
specjalistyczne. Bezkolizyjne prowadzenie 
węża przez ramię wychylne (dodatkowe wypo-
sażenie) ułatwia obsługę, przedłuża trwałość 
węża i chroni przed uszkodzeniem pojazdu.

Myjka parowa wykorzystuje do mycia suchą 
parę pod wysokim ciśnieniem. Można nią umyć 
praktycznie wszystko. Nie generuje ścieków, 
więc nie trzeba starać się o pozwolenia wodno-
-prawne ani inne zezwolenia. Ze względu na 
niskie koszty inwestycji i eksploatacji, myjki 
parowe szybko się zwracają. 

Postawienie własnej myjni lub zakup urządzenia 
na potrzeby mycia własnej floty wiąże się z dużą 
inwestycją, dlatego zanim dokonamy zakupu, 
należy porównać kilka wybranych parametrów 
tak, aby zakupić urządzenie, które posiada 
najlepszy wskaźnik stosunku ceny do jakości 
i w 100% spełni nasze oczekiwania.

www.truck-van.pl
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Urządzenia te konfi guruje się w zależności 

od indywidualnych potrzeb użytkownika. 

Takie myjki pracują przy stałym ciśnieniu 

roboczym na poziomie 8 bar z możliwo-

ścią regulacji do 10 bar. Mają wbudowa-

ną funkcję pary suchej i mokrej. Można 

żenia myć. Technika modułowa pozwa-

la na dostosowanie wyposażenia myjni 

do warunków i potrzeb fi rmy. Znacznie 

ułatwia wymianę lub rozszerzenie istnie-

jących elementów wchodzących w skład 

obiektu. Myjnie kontenerowe natomiast to 

najbardziej zaawansowany technologicz-

nie rodzaj myjni bezdotykowej. Swoboda 

rozmieszczenia urządzeń w kontenerze 

technicznym pozwala na zastosowanie 

najnowszych rozwiązań technologicznych 

m.in. odzysku wody, systemów solarnych 

itd. Ten rodzaj myjni stanowi w pełni pro-

fesjonalną konstrukcję przeznaczoną do 

samodzielnego mycia wielu pojazdów przy 

użyciu zmiękczonej wody ze środkiem 

chemicznym podawanej pod wysokim ci-

śnieniem (100÷120 bar) albo kombinowa-

nego mycia z użyciem wysokiego ciśnienia 

i szczotki. 

W zależności od potrzeb i warunków 

pracy w myjni mogą być montowane róż-

ne pompy wysokociśnieniowe. Do stan-

dardowych instalacji wykorzystuje się 

pompy o mocy 2,2 kW, wydatku 11 l/min 

i ciśnieniu 100 bar, podczas gdy np. do my-

cia silniej zabrudzonych pojazdów specja-

listycznych stosuje się pompy o mocy 3 lub 

4 kW, wydatku odpowiednio 12 i 15 l/min 

oraz ciśnieniu 120 bar. Opcjonalnie mogą 

być zastosowane pompy dwubiegowe 

o zróżnicowanym ciśnieniu i wydatku, 

Tomasz Sylwestrzak, 
użytkownik i właściciel myjni mtAutomatic

Jestem właścicielem 2-stanowiskowej myjni samoobsługowej firmy mtAuto-
matic i jestem z niej bardzo zadowolony. Mycie odbywa się chemią płynną za 
pomocą lancy ciśnieniowej. Myjnię chwalę za wysoką wydajność, dobrze usta-
wione pompy oraz bliski i szybko reagujący serwis. Urządzenie dobrze domy-
wa wszystkie zabrudzenia, nawet zeschnięte owady, nie pozostają zacieki po 
myciu. Klienci przyjeżdżają do mnie nawet z odległego 9 km Turku na poprawki 

mycia na innych stacjach. Maszyna pracowała zimą bez przestojów nawet przy wysokich mrozach 
i jak na razie nie zanotowała żadnych usterek. Inwestycja sama w sobie nie jest mała, więc przed 
zakupem jeździłem i oglądałem myjnie konkurencji. Ta przekonała mnie bez dwóch zdań.

wodzeniem można znaleźć akcesoria uła-

twiające umycie praktycznie wszystkiego. 

Trzeba też pamiętać, że urządzenia z fi l-

trem są bardziej trwałe. Filtr ogranicza do-

stęp zanieczyszczeń do przewodów i lanc, 

dzięki czemu się nie zatykają i pozwalają 

na dłuższe użytkowanie oraz minimali-

zację czynności obsługowych – zamiast 

czyścić wszystkie przewody, wystarczy 

wymienić lub wyczyścić fi ltr. Dla własne-

go bezpieczeństwa należy sprawdzić, czy 

myjkę wyposażono w system całkowitego 

zatrzymania pracy w wypadku awarii. 

Mycie parą

Myjnia parowa wykorzystuje do mycia 

suchą parę pod wysokim ciśnieniem. Takie 

rozwiązanie pozwala zaoszczędzić wiele li-

trów wody, dodatkowo nie wymaga inwe-

stowania w zaawansowane systemy odpły-

wu i kanalizacji. Do tego dochodzą niskie 

koszty eksploatacji urządzenia i jego wyso-

ka wydajność. Myjnia parowa sprawdzi się 

zarówno podczas czyszczenia nadwozia, 

jak również: kół, kołpaków, felg aluminio-

wych, a także trudno dostępnych miejsc, 

takich jak: progi, uszczelki czy zawiasy. 

Suchą parą można umyć silnik, gdyż nie 

uszkodzi ona układów elektronicznych. 

Myjnie parowe mogą być też stosowa-

ne do czyszczenia i odświeżania wnętrza 

samochodu oraz do prania dywaników 

i tapicerki samochodowej. Para usuwa 

nawet najcięższe zabrudzenia wynikające 

z pracy blacharni, lakierni i innych warsz-

tatów. Myjnie parowe bardzo usprawniają 

proces czyszczenia środków komunikacji 

publicznej. Nie tylko z zewnątrz, ale rów-

nież w środku. Bardzo ważnym elemen-

tem procesu czyszczenia wnętrza jest jego 

dezynfekcja. Para usuwa zanieczyszczenia, 

bakterie oraz wirusy.

Najpopularniejszymi maszynami paro-

wymi na polskim rynku są myjki Optima. 

płynnie regulować stopień nasycenia pary. 

Spalinowa maszyna parowa Optima zuży-

wa dwa litry ON na godzinę, co czyni ją 

bardzo ekonomiczną. Taki napęd decyduje 

też o wydajności urządzenia i pozwala na 

zastosowanie węży o grubszym przekroju, 

znacznie skracających czas mycia. Do myj-

ni Optima DMF można podłączyć źródło 

bieżącej wody, co ułatwia jej stacjonarne 

użytkowanie.

Bezdotykowo

Inwestycja w bezdotykową myjnię wy-

maga większych nakładów. Trzeba za-

montować separator, odmulacz oraz inne 

instalacje typowe dla tradycyjnych myjni 

wodnych. Na rynku dostępne są myjnie 

samoobsługowe produkowane w oparciu 

o technologię na proszek myjący oraz na 

chemię płynną. Oferowane są myjnie mo-

dułowe i kontenerowe oraz szereg urzą-

dzeń dodatkowych takich jak: odkurzacze 

z kompresorem, szczotki myjące itd. 

Myjnie modułowe znajdą zastosowanie 

w przypadku małego lub średniego natę-

Maszyny rolnicze są narażone na silne 
zabrudzenia. Wysokociśnieniowe urządzenia 
Kärcher łatwo usuwają nie tylko uporczywy 
brud, ale także (urządzenia z podgrzewaniem 
wody) zabrudzenia z olejów i smarów. 
Dzięki temu maszyny rolnicze są właściwie 
zabezpieczone na okres zimowy.

Kärcher HDS łączy technologię czyszczenia strumieniem 
gorącej wody pod wysokim ciśnieniem za pomocą lancy 
ze szczotką pianową. Wśród dysz ciśnieniowych Kärcher 
można wyróżnić kilka ich rodzajów: dysze trójstopniowe, 
Vario kątowe (0°÷90°), dysze Power o różnym kącie 
spryskiwania (0°, 15°, 25°, 40°), dysze rotacyjne 
przełączane i nieprzełączane oraz dysze parowe.

W 1950 r. Kärcher opatentował pierwsze 
w Europie urządzenie czyszczące strumieniem 
wody pod wysokim ciśnieniem. Od tego momentu 
firma wprowadza do technologii czyszczenia 
wysokociśnieniowego coraz to lepsze rozwiązania 
służące zarówno większej skuteczności, 
jak i komfortowej obsłudze urządzeń. 
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w zależności od programu mycia – niż-

szym np. podczas woskowania i nabłysz-

czania. Konstrukcja myjni bezdotykowej 

kontenerowej pozwala na obsługę nawet 

ośmiu stanowisk.

Na rynku przeważają szczotkowe myjnie 

dla samochodów ciężarowych i autobu-

sów. Myjnie bezdotykowe są mniej popu-

larne. Jedną z marek, jaką można spotkać 

jest mtAutomatic z Sieradza. Dzięki zasto-

sowaniu ramienia obrotowego z posuwem 

wzdłużnym można samemu umyć pojazdy 

ciężarowe oraz sprzęt budowlany. Urządze-

nia wyposażane są w pompy perystaltycz-

ne własnej produkcji używane do dozowa-

nia środków myjących. Moduł i ramiona 

w całości wykonane są ze stali nierdzew-

nej Inox. Wykorzystanie tego typu metalu 

daje gwarancję trwałości oraz estetycznego 

wyglądu nawet po kilku latach użytkowa-

nia. Firma stosuje technologię na chemię 

płynną. Preparaty w formie płynnej prze-

znaczone do myjni bezdotykowych pozba-

wione są szkodliwych dla środowiska fos-

foranów. Cyfrowa transmisja danych CTD 

pomiędzy maszyną a pulpitem sterującym 

jest jednym z kilku autorskich rozwiązań 

mtAutomatic. Umożliwia błyskawiczną 

diagnostykę, a co za tym idzie skraca czas 

serwisu do minimum i wpływa korzystnie 

na wynik fi nansowy przedsięwzięcia. Ko-

lejnym atutem mtAutomatic jest sprawny 

i szybki serwis oraz dostępność wszystkich 

części zamiennych z magazynu polskiego 

producenta.

Innym producentem myjni bezdoty-

kowych jest BKF. Oferta fi rmy obejmuje 

technikę myjącą modułową i kontenerową 

z pełnym wyposażeniem i z zadaszeniem. 

Typ rozwiązania zależy od potrzeb i rodza-

ju zabrudzeń, z jakimi przyjdzie walczyć. 

W przypadku budowania myjni na własne 

potrzeby przeważnie wystarczy urządze-

nie modułowe, które może jednocześnie 

obsłużyć 3 stanowiska. Myjnie BKF są za-

awansowane technologicznie, dzięki cze-

mu właściciel ma nad nimi pełną kontrolę 

bez konieczności ich odwiedzania. System 

zarządzania myjnią w chmurze pozwala na 

sterowanie, sprawdzanie statystyk, pozio-

mu chemii itp. za pomocą chociażby tele-

fonu komórkowego. Dodatkowo wprowa-

dzenie systemu BKF Key umożliwia pełną 

kontrolę np. czasu mycia pojazdów przez 

pracowników.

Myjnie automatyczne

Rozwiązania bezdotykowe są idealne 

w przypadku skomplikowanych obiek-

tów np. betoniarek czy pomp do betonu. 

Ręczne mycie takich pojazdów zajmu-

je sporo czasu. Renomowany producent 

myjni do samochodów ciężarowych fi rma 

Otto Christ AG oferuje rozwiązania po-

zwalające na w pełni automatyczne my-

cie zewnętrznych powierzchni pojazdów 

o nieregularnych kształtach jak: betoniarki, 

cysterny, beczkowozy, kontenery, pojazdy 

komunalne, wywrotki i inne. Rozwiązanie 

Jetstream polega na zintegrowaniu z dwu- 

lub trzyszczotkowym portalem myjącym 

Magnum układu wysokociśnieniowego, 

konturowego natrysku wody z ruchomych 

dysz, których oscylacyjny, rytmiczny ruch 

pokrywa całą powierzchnię pojazdu. Ci-

śnienie wody, pochodzącej z wtórnego 

obiegu, o wielkości 50 bar wystarczy, żeby 

dotrzeć w najtrudniej dostępne szczeliny 

pojazdu i wypłukać nawet najtrwalsze za-

brudzenia. Uzupełnieniem układu Jetstre-

am jest automatyczne nakładanie aktywnej 

piany, która wstępnie zmiękcza zabrudze-

nia i dodatkowo przyczynia się do popra-

wy jakości mycia.

W przypadku kompleksowego mycia 

parku samochodów ciężarowych i autobu-

sów wymagających najwyższej przepusto-

wości najpopularniejszymi rozwiązaniami 

nadal są szczotkowe myjnie tunelowe lub 

portalowe. Automatyczna myjnia dla sa-

mochodów ciężarowych to skomplikowa-

ne i dość drogie urządzenie. Konstrukcji 

jest wiele choć fi rm oferujących takie urzą-

dzenia zdecydowanie mniej. Od stojących 

na zewnątrz, przez które się przejeżdża, po 

tunelowe, w których ciężarówka jest cią-

gnięta przez specjalne podesty. Najbardziej 

znane tego typu urządzenia produkowane 

są przez fi rmy Christ, Sultof oraz polskie-

go producenta AP Artus. Wszystkie ele-

menty konstrukcyjne oraz łączeniowe są 

wykonywane ze stali kwasoodpornej lub 

przynajmniej ocynkowanej. Jest to szcze-

gólnie istotne w przypadku myjni do sa-

mochodów ciężarowych, które ze wzglę-

du na stosowanie agresywnych środków 

chemicznych, pracują w nieporównywal-

nie cięższych warunkach niż np. myjnie 

do pojazdów osobowych. Z tego powodu 

elementy przenoszące moc, jak: przekład-

nie czy wózki jezdne szczotek, projektuje 

się na dużo większe obciążenia. Myjnie 

takie współpracują z obiegiem zamknię-

tym wody. Recyrkulująca woda może być 

używana do wszystkich operacji poza 

spłukiwaniem końcowym i woskowaniem. 

Redukuje to zużycie wody nawet o 90%. 

Znacznie zmniejsza to też zapotrzebowa-

nie na środki chemiczne. 

Urządzenia stacjonarne, myjące pojaz-

dy w trakcie ruchu, podobnie jak myjnie 

bramowe, posiadają funkcję tzw. domywa-

nia przodu i tyłu pojazdu. Funkcja ta jest 

realizowana przez szczotki pionowe, które 

podczas chwilowego postoju pojazdu wy-

konują mycie przodu i tyłu, przechodząc 

poza jego środek. Elektroniczna regulacja 

docisku szczotek bocznych i dachowej za-

pewnia stały i bezpieczny docisk do mytej 

powierzchni. Ruch pojazdu jest regulowa-

ny przez semafory – wjazdowy i wyjazdo-

wy – zezwalające na przejazd lub nakazu-

jące zatrzymanie się w celu umycia przodu, 

a następnie tyłu pojazdu. Podstawowy 

moduł dwuszczotkowy można uzupełnić 

o dodatkową parę pochylnych szczotek pio-

nowych oraz o szczotkę poziomą myjącą 

dach pojazdu. Najbardziej wydajne są myj-

nie przejazdowe do autobusów służące do 

potokowego mycia dużych fl ot. Przepusto-

wość sięga 60 autobusów 12 m na godzinę, 

czyli co minutę wyjeżdża czysty pojazd.

Innowacyjność i ekologia myjni czynią 

je atrakcyjnym biznesem ulokowanym 

na własnym podwórku. Niezależnie od 

rozwiązania, na jakie się zdecydujemy, 

oszczędności na pewno się pojawią. Oczy-

wiście im większe nakłady na wstępie, tym 

inwestycja będzie zwracała się dłużej. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański, Greensteam, Kärcher, 

mtAutomatic, BFK, Christ

Samoobsługowe myjnie samochodów firmy BKF budowane 
w systemie modułowym mogą być dostarczane w stanie pod 
klucz. Wyróżnia je mycie ciśnieniowe bezdotykowe w oryginalnej 
technologii BKF (zmiękczona woda, filtrowana z zanieczyszczeń 
mechanicznych, chemia – mikroproszek neutralny chemicznie 
dla lakieru, wysoka temperatura wspomagająca rozpuszczanie 
tłustych nalotów). Można nadzorować urządzenie przez internet.

Przykład specjalistycznej myjni cystern 
certyfikowanej auditem SQAS. Mycie cys-
tern jest automatyczne, 5 głowic myjących 
przez każdy z włazów pod ciśnieniem 
120 bar czyści wnętrza silosów. Indywidu-
alnie dobierana jest procedura mycia, środki 
myjące, temperatura i twardość wody.

www.truck-van.pl
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AP 
Artus specjalizuje się

w budowie automa-

tycznych myjni szczot-

kowych Artus oraz urządzeń 

wchodzących w skład infra-

struktury towarzyszącej pro-

cesowi mycia dużych pojaz-

dów. Urządzenia wytwarzane 

są w oparciu o własne rozwią-

bezpośrednio dostarcza i uru-

chamia urządzenia. Gwarantu-

je wysoką jakość swoich wyro-

bów i fachowy serwis podczas 

eksploatacji. Posiada ponad 

dwadzieścia pracujących myj-

ni do samochodów ciężaro-

wych i autobusów oraz myj-

nie do tramwajów, wagonów 

metra i wagonów kolejowych. 

Zaprojektowała i wykonała 

myjnie dla czołgów i kołowych 

transporterów opancerzonych, 

a także będącą w trakcie re-

alizacji myjnię elektrycznych 

zespołów trakcyjnych. Myjnie 

wyposażone są w układy za-

mkniętego obiegu i oczyszcza-

nia wody.

Kilkunastoletnie doświad-

czenie pozwoliło rozszerzyć 

ofertę o projektowanie obiek-

tów myjni w aspekcie techno-

logicznym oraz pełno branżo-

wo, budowlanym. AP Artus 

w swoim dorobku posiada sze-

reg zrealizowanych projektów 

w tym: myjnie samochodów 

ciężarowych i autobusów, sta-

cje obsługi samochodów oraz 

stacje diagnostyczne. Obsługa 

projektowa charakteryzuje się 

ścisłym dostosowaniem funk-

cji architektonicznej obiektu 

do wymagań technologicz-

nych i ergonomicznych. Dzię-

ki współpracy z fi rmą Czysta 

Polska powstały projekty trój-

stanowiskowych myjni auto-

matycznych samochodów cię-

żarowych i cystern z podzia-

łem na: mycie szczotkowe 

zewnętrzne, mycie ciśnienio-

we wewnątrz po produktach 

chemicznych i mycie ciśnie-

niowe wewnątrz po produk-

tach spożywczych. Inwestycje 

charakteryzują się dalece idącą 

optymalizacją i nowoczesno-

ścią. Myjnie projektowane są 

w oparciu o zamknięty obieg 

wody i innowacyjny odzysk 

ciepła ze ścieków po myciu. 

Obiekty w pełni spełniają wy-

magania stawiane przez Polskie 

Stowarzyszenie Myjni Cystern. 

Dzięki doświadczeniu zespołu 

specjalistów uzyskano powta-

rzalność rozwiązań, a urządze-

nia wysokiej klasy charaktery-

zują się konkurencyjną ceną. ▐

Fot. AP Artus

Myjnie szyte 
na miarę
Myjnie do samochodów ciężarowych i autobu-
sów, tramwajów, wagonów metra i kolejowych, 
ale również czołgów i kołowych transporterów 
opancerzonych. Firma AP Artus nie boi się wyz-
wań. W realizacji jest również myjnia elektrycz-
nych zespołów trakcyjnych. 

zania techniczne i technolo-

giczne. Wszystkie konstrukcje 

wykonywane są ze stali nie-

rdzewnej i wyposażane w no-

woczesne układy automatyki 

i sterowania. Maszyny posia-

dają znak bezpieczeństwa CE 

oraz spełniają normy i dyrek-

tywy Unii Europejskiej. Firma 

Do mycia używana jest woda z zamkniętego obiegu, oczyszczana w oparciu 
o układ mechanicznego, biologicznego i chemicznego usuwania zanieczyszczeń. 

Trójetapowy proces technologiczny gwarantuje pozbycie się: zanieczyszczeń mineral-
nych, substancji zawieszonych, związ-

ków ropopochodnych i substancji 
powierzchniowo czynnych oraz przeciw-

działa gromadzeniu się w instalacji 
bakterii beztlenowych, pojawiających się 

w przypadku zachodzących procesów 
gnilnych. Proces technologiczny zapewnia 
pełen odzysk wody po myciu oraz zmniej-

szenie ilości używanych do mycia środków
chemicznych. Niedobory w układzie pow-

stałe na skutek wysychania i wywożenia 
wody przez pojazdy są uzupełniane wodą 

czystą, wodociągową używaną do płukania 
końcowego pojazdów. Nadmiar wody z układu odprowadzany jest przelewem 

ze zbiornika magazynowego wody oczyszczonej do kanalizacji. Układ oczyszczania 
i uzdatniania wody technologicznej gwarantuje niewyczerpalność wody dla mycia 

pojazdów. Całość opisanych procesów odbywa się w sposób w pełni automatyczny.

AP ARTUS
ul. Junikowska 27F
60-163 Poznań
tel. 61 833-74-94 
tel. kom. 605-408-251
fax 61 / 833-74-94 
e-mail: info@apartus.pl
www.apartus.pl

Myjnia samochodów ciężarowych i autobusów 1MSC430 AP jest przezna-
czona do mycia samochodów ciężarowych, autobusów oraz pojazdów dostawczych. 
Myjnia jest urządzeniem portalowym, trzyszczotkowym, samobieżnym. 
Możliwe jest mycie samochodów z przyczepami, naczepami, skrzyniowych itp.
Wszystkie elementy konstrukcyjne myjni, układu wodnego oraz infrastruktury 
towarzyszącej wykonane są ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej). 
Zespoły napędowe (silniki i przekładnie) zainstalowane na myjni są w wykonaniu 
morskim, zabezpieczone przed dostaniem się wody. 
Układ sterowania myjni oparty jest na sterowniku mikroprocesorowym. 
Do obsługi urządzenie posiada pulpit operatorski wyposażony w niezbędne 
przełączniki oraz wyświetlacz. Napędy posiadają sterowanie bezstopniowe 
zapewniające spokojną pracę. Proces mycia odbywa się w pełni automatycznie 
według zadanego programu.

Projekt stacji obsługi samochodów ciężarowych: dwustanowiskowa hala 
warsztatowa, stacja kontroli pojazdów, trójstanowiskowa myjnia samochodów 
ciężarowych i cystern. Biuro architektoniczne wykonuje wszystkie prace projekto-
we związane z realizacją zadania: koncepcja i plan zagospodarowania terenu, 
pełnobranżowy projekt budowlany do pozwolenia na budowę oraz nadzór 
w czasie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych.
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Naczepa Nooteboom Euro-64-04 
ma zawieszenie hydrauliczne 
o skoku +120/–80 mm. Wysokość 
do jazdy najniższego pokładu 
wynosi tylko 430 mm.

Rama naczep Zasław wykonana ze stali Domex 
700 MC jest lekka, a jednocześnie odpowiednio 
wytrzymała. W celu jak najlepszej ochrony przed 
korozją, cała konstrukcja jest dwukrotnie śrutowana 
i powlekana lakierem poliuretanowym.

Ładowarka kołowa Hyundai HL769-9A zapewnia 
bardzo komfortowe warunki pracy. Nowoczesna 
kabina jest wyposażona m.in. w fotel z zawieszeniem 
pneumatycznym, klimatyzację, ogrzewanie, 
radioodtwarzacz, a nawet małą lodówkę.

W iększość odpowiada twierdząco, 

a same statystyki też są dość impo-

nujące, zwłaszcza biorąc pod uwa-

gę bliski termin targów Autostrada i ciągle 

nienajlepszą kondycję branży budowlanej. 

Na udział w debiutującym Intermaszu zde-

cydowało się 120 fi rm z 8 krajów, a wystawę 

odwiedziło prawie 7 tys. gości. W przypad-

ku takich imprez nie liczy się liczba zwie-

dzających, a ich możliwości i gotowość do 

zakupów, nawiązania współpracy etc., a te 

były na dość wysokim poziomie. Potwier-

dza to wielu wystawców oraz maszyny 

sprzedane na targach „od ręki”.

Mniejsze spalanie

Największą część ekspozycji stanowiły 

maszyny budowlane. Wśród zaprezentowa-

nych nowości była m.in. koparka hybrydo-

wa Cat 336E H, która ma wszystkie zalety 

standardowej maszyny 336E, ale spala mniej 

paliwa. Udało się to osiągnąć dzięki zastoso-

waniu trzech układów modułowych. Pierw-

szy z nich obejmuje pompę Cat ESP, która 

umożliwia oszczędzanie paliwa poprzez 

płynne przełączanie hydraulicznych źródeł 

zasilania, czyli silnika i akumulatora. Drugi 

optymalizuje wydajność, dzięki wykorzy-

staniu opatentowanego zaworu Cat ACS, 

umożliwiającego „inteligentne” sterowanie 

przepływem oleju. Trzeci układ zapewnia 

ponowne użycie energii przy zastosowa-

niu hydraulicznego hybrydowego zespołu 

obrotu, który magazynuje ją w akumulato-

rach podczas hamowania ruchu nadwozia, 

a następnie wykorzystuje do przyspieszania 

obrotu. Wprowadzone rozwiązania spra-

wiają, że koparka Cat 336E H potrzebuje do 

25% mniej paliwa w porównaniu ze stan-

dardowym modelem 336E, a w przypadku 

330/336D różnice te sięgają aż 33%.

Sporym zainteresowaniem cieszyła się 

koparko-ładowarka Cat z nowej serii F, 

która mimo krótkiej obecności na rynku 

(od 2012 r.) przeszła już modernizację. 

Wymusiła ją norma emisji spalin Stage 

IIIB, ale wprowadzone zmiany nie ograni-

czają się tylko do jednostek napędowych. 

Nabywcy tych maszyn zyskują wyższe 

osiągi przy ograniczonym zużyciu paliwa, 

lepsze parametry robocze, a także popra-

wioną widoczność i łatwiejszą codzienną 

obsługę serwisową.

Bezpieczne drogi

Bomag nie poprzestał na wprowadze-

niu innowacyjnych frezarek BM 500/15 

i BM 600/15. W ofercie koncernu poja-

wiły cię zupełnie nowe, większe maszy-

ny tego typu: BM 1000/35, BM 1200/35 

i BM 1300/35. Źródłem napędu nowych 

frezarek jest 6-cylindrowy silnik rzędo-

wy MTU 1000 6R o pojemności 7,7 dm3, 

zapewniający moc 349 KM. Operator ma 

do wyboru trzy prędkości robocze bębna, 

tj. 85, 95 lub 107 obr/min. Jest to szczegól-

nie przydatne przy płytszym frezowaniu 

Na początek
Pod koniec maja odbyła się pierwsza edycja 
Międzynarodowych Targów Maszyn Budowlanych, Pojazdów 
i Sprzętu Specjalistycznego Intermasz. Czy organizatory, 
wystawcy i w końcu zwiedzający byli zadowoleni?

Dla zapewnienia maksymalnej oszczędności zużycia 
paliwa i odpowiedniej wydajności, system hybrydowy koparki 
336E H łączy trzy rozwiązania: pompę Cat ESP, zawór Cat ACS oraz układ 
obrotu współpracujący z akumulatorami hydraulicznymi.

www.truck-van.pl
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lub pracy ze starszymi nawierzchniami, 

które są już nieco skruszałe. Korzysta-

jąc z wyższych prędkości, łatwo uzyskać 

większą wydajność. Głębokość frezowania 

może być regulowana bezstopniowo w za-

kresie 0÷330 mm.

Równolegle w ofercie Bomagu pojawiły 

się nowe rozściełacze nawierzchni. Model 

BF 600-2 jest dostępny z podwoziem koło-

wym lub gąsienicowym, natomiast BF 700-2

tylko z gąsienicowym. To jednak nie je-

dyne różnice. Maszyny z oznaczeniem 

BF 600-2 zapewniają maksymalną wydaj-

ność do 600 t/h i mogą współpracować ze 

stołami układającymi o szerokości w za-

kresie 2,5÷8 m. Napędza je silnik Mercedes 

MTU o mocy 158 KM. W przypadku mo-

delu BF 700-2 maksymalna wydajność jest 

równa 700 t/m, a szerokość układania na-

wierzchni sięga 9 m. Zastosowana jednost-

ka jest nieco mocniejsza, bo osiąga 175 KM.

Przeładunki

Na Intermasz postawiła również fi rma 

Volvo Maszyny Budowlane, prezentu-

jąc m.in. nową ładowarkę L180 najnow-

szej serii H. Razem z maszynami L150H 

i L220H może być wykorzystywana w sze-

rokim zakresie zastosowań, nie tylko dzięki 

odpowiednio wysokim osiągom, ale także 

pełnej gamie dostępnych narzędzi robo-

czych. Ładowarki serii H są wyposażane 

w silniki podporządkowane normom 

Stage IV/Tier 4 Final. Mają nowoczesny 

układ przeniesienia napędu obejmują-

cy funkcje APS (Automatic Power Shift ) 

i FAPS (Fully Automatc Power Shift ), 

które zapewniają wysoki komfort pracy 

i niższe zużycie paliwa. Innym ciekawym 

rozwiązaniem jest system RBB (Reverse 

By Braking) automatycznie wyłączający 

hamulce zasadnicze, gdy operator zmie-

ni kierunek jazdy. Takie rozwiązanie 

skutecznie zmniejsza obciążenie układu 

przeniesienia napędu i wydłuża żywot-

ność zastosowanych podzespołów.

W Poznaniu nie zabrakło fi rmy Dressta. 

Targi Intermasz wykorzystano do promocji 

m.in. ładowarki kołowej 530R. To bardzo 

ważna maszyna, bo popularny model 534E 

niebawem zniknie z oferty. Powodem jest 

silnik spełniający wymagane normy emisji 

spalin, którego montaż wiązałby się ze zbyt 

dużymi zmianami konstrukcyjnymi best-

sellera Dressty. Ładowarka 530R ma jed-

nostkę podporządkowaną normom Tier 4

Interim. Maszyna została wyposażona 

w komfortową i bezpieczną kabinę, uła-

twiającą wielogodzinną pracę. Wśród 

innych zalet jest jednodźwigniowe stero-

wanie układem roboczym oraz skrzynia 

biegów sterowana elektronicznie. Mosty 

typu wzmocnionego zaprojektowano tak, 

aby wytrzymywać naprężenia, które wy-

stępują podczas wykonywania ciasnych 

skrętów w trudnych warunkach pracy. 

Most przedni jest zamocowany na stałe 

w celu zapewnienia stateczności bocznej, 

natomiast tylny – wahliwie.

Pod kontrolą

Liebherr pokazał spycharkę gąsienicową 

PR 736 o masie eksploatacyjnej 20÷25 t.

Jest to pierwszy model 6. generacji tych 

maszyn. Przy projektowaniu ich nadrzęd-

ne znaczenie miały czynniki wpływające 

na wzrost wydajności i zmniejszenie zuży-

cia paliwa oraz emisji CO2. Dysponują one 

nowoczesnym układem sterowania jazdą 

z funkcją Eco. Dzięki temu operator ma 

możliwość lepszego dopasowania osiągów 

maszyny do warunków pracy. Podobnie, 

jak wszystkie spycharki i ładowarki gąsie-

nicowe fi rmy Liebherr, nowy model jest 

napędzany hydrostatycznie. W ten sposób 

obroty silnika są utrzymywane niemal na 

stałym poziomie, gwarantując większą 

ekonomikę eksploatacji i mniejsze zużycie 

układu napędowego.

Wiele ciekawych propozycji przedsta-

wiła fi rma Amago, zajmująca się m.in. 

sprzedażą oraz obsługą serwisową maszyn 

budowlanych Hyundai. Koreańczycy do-

kładają wszelkich starań, aby produkowa-

ny przez nich sprzęt nie tylko spełniał eu-

ropejskie standardy, ale oferował znacznie 

więcej. Dlatego w każdej maszynie o masie 

eksploatacyjnej powyżej 3,5 t jest mon-

towany system, który poprzez łączność 

satelitarną pozwala zdalnie monitorować 

nawet 38 najważniejszych parametrów 

roboczych. Dostęp do informacji może 

mieć właściciel maszyny, jej producent 

oraz serwis. Takie rozwiązanie skutecznie 

obniża koszty eksploatacji sprzętu, poma-

ga w jego rozwijaniu i jak najszybszym 

usuwaniu ewentualnych usterek. Gro-

madzone dane to np. temperatura oleju 

silnikowego i płynu chłodniczego, czas 

pracy na tzw. wolnym biegu, obciążenie 

maszyny itp. Aby jak najlepiej wykorzystać 

dany sprzęt, operator może wybrać jeden 

z trzech trybów pracy silnika, skrzyni bie-

gów i pompy hydraulicznej. Dzięki temu 

można łatwo uzyskać zadowalające osiągi, 

a jednocześnie niskie zużycie paliwa.

Transport

Na debiutującym Intermaszu pojazdy 

stanowiły znaczącą mniejszość. Podczas 

targów można było zobaczyć m.in. nacze-

pę Nooteboom OSDS-44-03 do przewozu 

ładowarek kołowych o rozstawie osi od 

3,4 do 3,9 m. Ma ona dwie pary zagłę-

bień, więc nawet przy transporcie dużych 

maszyn nie dochodzi do przekroczenia 

dopuszczalnej wysokości. Zależnie od 

potrzeb wszystkie muldy mogą być za-

bezpieczone specjalnymi wypełnieniami, 

pozwalając na przewóz mniejszych łado-

warek czy innych maszyn, np. spycharek 

gąsienicowych. Zakres zastosowań po-

jazdu zwiększają poszerzenia (stalowe 

konsole z drewnianymi wypełnieniami), 

dzięki którym naczepa ma szerokość 

równą 3 m. Standardowe wyposażenie 

obejmuje zawieszenie pneumatyczne oraz 

tylną oś samoskrętną.

Dla zwiększenia ergonomii użytkowania, 
w nowych rozściełaczach Bomag zastosowa-
no system Magmalife, zapewniający równo-
mierne i szybkie rozprowadzanie ciepła, 
a tym samym krótki czas nagrzewania stołu 
do temperatury roboczej.

W nowych koparko-ładowarkach Cat serii F
maksymalny moment obrotowy został 
zwiększony o ok. 10% i jest teraz dostępny 
przy niższej prędkości obrotowej silnika, 
co przekłada się na dalszą oszczędność paliwa 
i niższy poziom hałasu.

Rozbudowany układ oczyszczania spalin 
w ładowarkach kołowych Volvo serii H 
wymusił konieczność zwiększenia komory 
silnikowej (szara nadstawka). Ma ona 
jednak spadzisty profil, co nie pogarsza 
widoczności podczas cofania.

www.truck-van.pl
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się w trend zapewniania jak największej 

wydajności. Jednym z nich była lekka na-

czepa wywrotka o pojemności 28 m3. Ma 

ona ramę wykonaną ze stali Domex i alu-

miniowe nadwozie, więc jeśli klient zde-

cyduje się na podporowe nogi zrzutowe, 

masa własna takiego pojazdu nie przekro-

czy 4950 kg. Panele skrzyni mają grubość 

30 mm, natomiast podłoga 5 mm (w tylnej 

części 7 mm).

Druga z zaprezentowanych naczep 

to typowa „kubaturówka” o pojemności 

48 m3. W tym przypadku panele skrzyni 

mają grubość 40 mm (profi l wewnętrzny 

4 mm, zewnętrzny 2 mm), a podłoga na 

całej długości – 7 mm. Masa własna pojaz-

du to zaledwie 5600 kg.

Pierwszą edycję targów Intermasz moż-

na uznać za udaną, a kolejne z pewno-

ścią będą jeszcze lepsze. Na powodzenie 

tak dużego i odważnego przedsięwzięcia 

wpływa wiele czynników, ale przy odpo-

wiedniej determinacji organizatorów In-

termasz ma realne szanse na dołączenie 

do listy najważniejszych imprez branżo-

wych. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. R. Romaniuk, K. Wójtowicz 

Przy coraz większej popularności al-

ternatywnych źródeł energii, szansę na 

powodzenie ma naczepa Nooteboom 

Euro-64-04 przeznaczona do transportu

elementów elektrowni wiatrowych. Pod-

stawowa długość pokładu jest równa 8 m, 

ale gdy to nie wystarcza, można go „roz-

ciągnąć” o dodatkowe 5,25 m. Nowocze-

sny pojazd ma masę własną 20 t i zapewnia 

ładowność 44 t.

Jeśli chodzi o transport materiałów syp-

kich, swoje rozwiązania przedstawiła tylko 

fi rma Zasław. Do Poznania przywiezio-

no dwa pojazdy, które doskonale wpisują 

Spycharki gąsienicowe Liebherr najnow-
szej 6. generacji mają m.in. przeprojekto-
waną kabinę, która jest bardzo 
przestronna i zapewnia znakomitą widocz-
ność we wszystkich kierunkach.

W ładowarce kołowej Dressta 530R 
most przedni jest zamontowany sztywno, 
a tylny wahliwe, gwarantując stabilność 
maszyny oraz odpowiedni kontakt 
wszystkich kół z podłożem.

Wymiana elementów roboczych we frezarkach Bomag 
nie wymaga przykładania dużej siły. Czynność tę ułatwia 
znakomity dostęp do bębna, jak również rozkładana 
ławeczka, która eliminuje konieczność pracy 
w niekomfortowych warunkach.

II Targi transportu i logistyki

4-6 listopada 2014 r.
Messe Hamburg, Niemcy

 Organizator:

EUROEXPO 
Messe- und Kongress-GmbH      
Tel. +49 89 32391-241
www.transfairlog.com

na stronie

, 
Dyrektor 

Opus//G GmbH, 
Jork
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Jak zawsze jest oferowane jako fur-

gon i podwozie z kabiną w licznych 

odmianach różniących się dopusz-

czalną masą całkowitą, wielkością ładowni 

i liczbą miejsc. Jest również doskonałą 

bazą dla małego autobusu. Oferuje zmie-

nioną gamę nowych, dłuższych rozstawów 

osi i bardzo łatwo poddaje się zabudowie. 

W wielu odmianach jest jeszcze bardziej 

zwrotne niż poprzednio. 

Do tradycyjnych mocnych stron do-

stawczego Iveco, wynikających z zasto-

sowania solidnej ramy i tylnego napędu 

doszły kolejne. Samochód jest bardziej 

komfortowy i ma lepsze własności jezdne. 

Spala mniej paliwa, a całkowity koszt po-

siadania (TCO – Total Cost of Ownership) 

spadł. 

Furgon w centrum

Chociaż od debiutu w 1978 r. Daily 

zmieniało się kilkakrotnie, dla zespołu 

konstruktorów Iveco jest to dopiero trze-

cia generacja tego niezwykle udanego 

modelu. Drugą były auta z lat 2000–2013. 

Zmiany, które zaszły tym razem, są bardzo 

głębokie i dotykają samej istoty Daily, jako 

samochodu do pracy. 

Nowy model stał się bardziej przyjazny 

użytkownikom. Wprawdzie Daily nadal 

można traktować w pełni jak „małą cię-

żarówkę”, ale pewne cechy zbliżyły go do 

lżejszych samochodów dostawczych. Inży-

nierowie skupili się przede wszystkim na 

furgonach, które dzierżą prymat w klasie 

3,5 t, znajdując znacznie więcej nabyw-

ców niż podwozia. Brzemienne w skutki 

okazały się zmiany w zawieszeniu. Dzięki 

nim Iveco jest nie tylko bardziej stabilne 

podczas szybkiej jazdy, ale o 55 mm obni-

żył się poziom podłogi ładowni – wynosi 

675 mm. Pod tym względem Daily zbliżyło 

się do europejskiej czołówki tylnonapędo-

wych furgonów. 

Katalog vanów otwierają wersje o dmc 

3,3 t, zamykają 7-tonowe. Ogółem do 

wyboru są trzy rozstawy osi: 3000, 3520, 

4100 mm, przy czym dwa ostatnie wystę-

pują z krótkim lub wydłużonym tylnym 

zwisem. Do tego dochodzą trzy wysoko-

ści dachu. Wśród nowych wersji furgonu 

jest model o objętości 18 m3 oraz czołowy 

wariant 19,6 m3. Odmiana 10,8 m3 jest naj-

lepsza w swojej klasie pod względem sto-

sunku długości przestrzeni ładunkowej do 

długości całkowitej.

Współczynnik oporu powietrza Cx naj-

bardziej opływowego nadwozia zamknię-

tego wynosi 0,316 i jest niższy o 6% niż 

w poprzednim Daily, które miało 

Cx = 0,335. Wśród korzyści z bardziej opły-

wowej sylwetki jest nie tylko niższe zużycie 

paliwa, ale i wyższy komfort jazdy. 

Podwozia mają dmc od 3,3 do 7 t. Jesie-

nią ma pojawić się wariant 7,5-tonowy. Do 

wyboru jest sześć rozstawów osi od 3000 

do 4750 mm, przy czym dwa najdłuższe 

tylko z bliźniaczym ogumieniem. Na pod-

woziu Daily można zamontować nadwozie 

o długości dochodzącej do 6190 mm. 

Osobowy, ale pospieszny

Pomysł na nowe Daily uwidacznia się 

najwyraźniej w wystroju wnętrza. Za-

chowując ogólny plan rozmieszczenia 

poszczególnych elementów na desce 

rozdzielczej, styliści nadali jej atrak-

cyjną, wyrazistą formę. W kabinie jest 

5 zamykanych schowków, 3 uchwyty na 

kubki oraz szereg półek i przegródki na 

telefony i tablety. Do opcji należy uniwer-

salny system informacyjno-rozrywkowy 

Iveconnect obejmujący radio, odtwarzacz 

Więcej niż siła
7 ton masy całkowitej, a 7,5 t wkrótce, 4,7 t ładowności, 
19,6 m3 objętość ładowni i moc dochodząca do 205 KM. 
Tyle by wystarczyło, aby przedstawić nowe Daily 
w dobrym świetle. Ale Iveco ma również zalety, które trudno 
wyrazić liczbami. 

Ciężkie modele z silnikami 
Euro 6 mają katalizator SCR 
i wymagają uzupełniania 
AdBlue.

Wrażenia estetyczne o zupełnie nowej jakości 
oraz pozycja kierowcy bardziej zbliżona do tej, jaką 
zajmuje on w samochodzie osobowym to wyraz 
zmian, jakie wprowadza III generacja Daily. 
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MP3, złącze Bluetooth, kamerę cofania 

i nawigację. 

Siedzisko fotela jest niżej o 1,5 cm, 

a kierownica jest mniejsza i ulokowana 

bardziej pionowo. W połączeniu z lepszym 

wyciszeniem i bardziej wydajną klimatyza-

cją dają kierowcy wrażenia z jazdy bliższe 

tym, jakie miałby prowadząc samochód 

osobowy. 

Szczególnie, że nowe typy zawieszeń 

zachęcają do większej swobody w pokony-

waniu zakrętów. W samochodach o dmc 

3,5 t standardowo stosowane jest przednie 

zawieszenie typu Quad Leaf. Wykorzystuje 

ono podwójne wahacze z poprzecznymi 

resorami piórowymi. Ma nośność 1900 kg

i zapewnia prześwit 175 mm, czyli od-

powiednio o 100 kg i 45 mm więcej niż 

poprzednio wykorzystywane zawieszenie 

MecTor. Jest również lżejsze, przez co daje 

wzrost ładowności o 40 kg. Dodatkowym 

atutem jest większy kąt skrętu kół (+ 5° dla 

koła wewnętrznego). Najbardziej zwinny 

model ma średnicę zawracania między 

krawężnikami 10,5 m. 

W cięższych wariantach Daily, wypo-

sażonych w bliźniacze ogumienie monto-

wane jest przednie zawieszenie Quad-Tor. 

W modelach 3,5÷5 t ma nośność 2100 kg, 

a w cięższych – 2500 kg. Jak na współczesny, 

europejski pojazd użytkowy jest dość wy-

jątkowe. Wcześniej tego typu rozwiązanie 

spotykane było w wygodnych samochodach 

osobowych. Zawieszenie Quad-Tor składa 

się z regulowanych, podwójnych wahaczy 

i drążków skrętnych. Jest lżejsze i ma lepszą 

charakterystykę w porównaniu z poprzed-

nim, o analogicznej budowie.

Tylne osie w modelach z pojedynczy-

mi kołami mają nośność 2240÷2430 kg. 

Wykorzystują pojedyncze resory parabo-

liczne. Wprowadzona przez projektantów 

zmiana geometrii przeciwdziała wystąpie-

niu nadsterowności, natomiast odmienne 

niż poprzednio ułożenie amortyzatorów 

sprawia, że nierówności i wyboje są lepiej 

tłumione. W cięższych Daily występuje 

wytrzymałe zawieszenie wielopiórowe, 

a do mikrobusów (i nie tylko) można za-

mówić zawieszenie powietrzne. 

Oszczędność na życzenie

Charakterystyczne dla Iveco silniki 

o wysokich osiągach nadal są na podorę-

dziu. Firma proponuje diesle o pojemności 

2,3 lub 3 l, a obok nich iskrowy silnik za-

silany CNG o mocy 136 KM. Silniki mają 

obniżone opory wewnętrzne i zaleca się do 

nich oleje o niskiej lepkości. W lżejszych 

modelach do wyposażenia oszczędzające-

go paliwo należy funkcja EcoSwitch, która 

po włączeniu redukuje dostępny moment 

obrotowy. Towarzyszy jej system start/stop 

oraz ogranicznik prędkości do 125 km/h. 

Analogiczną rolę spełnia EcoMac w ukła-

dzie klimatyzacji. Powoduje on, że sprę-

żarka włącza się tylko, gdy to konieczne. 

Alternator ma funkcję odzyskiwania ener-

gii elektrycznej i ładowania akumulato-

rów, gdy pojazd zwalnia. Nowe Daily spala 

o 5,5% mniej paliwa, a w niektórych wersjach 

udało się osiągnąć redukcję nawet o 14%. 

Do silników dobierane są manualne, 

6-biegowe przekładnie, a za dopłatą moż-

na zamówić znaną z poprzedniego modelu 

zautomatyzowaną skrzynkę AGile. Jesienią 

ma dołączyć 8-biegowy „automat” fi rmy ZF. 

Od 1978 r. wyprodukowano 2,6 mln 

sztuk Daily. Obecny model oferowany 

przez fabrykę w 8000 wersji (!) jest tak 

wszechstronny, jak nigdy dotąd. Wciąż 

może zastąpić lekką ciężarówkę, ale co naj-

mniej równie dobrze sprawdza się w roli 

dostawczego furgonu. Także w najpopu-

larniejszym w Europie przedziale objętości 

9÷14 m3, który w 2013 r. miał we władaniu 

blisko 3/4 rynku. 

Produkowane w fabrykach we włoskim 

mieście Suzzarze i hiszpańskim Valladolid 

najnowsze Iveco Daily jest już u dilerów. ▐

Michał Kij
Fot. Iveco

Silniki nowego Iveco Daily

Typ  F1A F1A F1A F1C F1C F1C F1C F1C F1C*

Liczba cylindrów 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Pojemność (cm3) 2287 2287 2287 2998 2998 2998 2998 2998 2998

Maks. moc  106/78/ 126/93/ 146/107/ 146/107/ 170/125/ 205/150/ 146/107/ 170/125/ 136/
(KM/kW/obr/min) 2700÷3900 3200÷3900 3000÷3900 3000÷3500 3000÷3500 3000÷3500 2900÷3500 3000÷3500 3000÷3500

Maks. mom. obrot.  270/ 320/ 350/ 350/ 400/ 470/ 350/ 400/ 350/
(KM/kW/obr/min) 1800÷2600 1800÷2750 1500÷2750 1500÷2600 1250÷2600 1400÷2600 1400÷2900 1250÷3000 1500÷2730

Turbosprężarka z zaworem  z zaworem o zmiennej z zaworem o zmiennej dwustopniowa z zaworem o zmiennej z zaworem
   upustowym upustowym geometrii upustowym geometrii  upustowym geometrii upustowym

Norma emisji spalin Euro 5b+ Euro 5b+ Euro 5b+ Euro 5b+ Euro 5b+ Euro 5b+ Euro 6 Euro 6 Euro 6

*zasilany CNG

Nowe furgony Iveco 
wyróżniają się nisko 
położoną podłogą i dużą 
objętością ładowni. 

Czołowy silnik osiąga 
205 KM, co uodparnia Iveco 
na ciężkie ładunki i górzyste 
drogi.

Unikalne we współczesnych samochodach 
dostawczych przednie zawieszenie Quad-Tor 
wykorzystuje wzdłużne drążki skrętne, co zapewnia 
Daily ponad przeciętne własności jezdne.

Nowy model zachował 
wszystkie zalety poprzedników, 
a jednocześnie jest bardziej 
wszechstronny. 
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Wyrównanie Wyrównanie z nawiązkąz nawiązką
Skoro zakupy internetowe robią furorę, Opel chce zrobić ją również. Skoro zakupy internetowe robią furorę, Opel chce zrobić ją również. 
Dlatego przedstawia nowe Vivaro oraz Movano z odświeżoną paletą silników. Dlatego przedstawia nowe Vivaro oraz Movano z odświeżoną paletą silników. 

jak Transit Custom, również nowy Opel 

pomieści w ładowni 3 europalety. 

Choć podłoga ładowni ma 2,5 lub 2,9 m

długości, możliwy jest przewóz przed-

miotów znacznie dłuższych. W dolnej 

części ścianki działowej jest klapa, przez 

kowita różnych odmian za-

wiera się w przedziale od 

2,7 do 3 t. Ładowność fur-

gonów wynosi od 1 do 1,2 t. 

Poza nimi firma przewiduje 

również furgony z podwój-

ną kabiną oraz mikrobusy. 

Jako pierwsze wchodzą do 

produkcji wersje towarowe. 

Do wyboru są dwie długo-

ści nadwozia: 5 i 5,4 m. Obie 

wersje zostały wydłużone 

o 21,6 cm w porówna-

niu z poprzednim mode-

lem, ale rozstaw kół i osi 

nie zmienił się. Ładownia 

jest dłuższa o 10 cm. Furgony nadal ofe-

rują dwie wysokości dachu: wewnątrz 

od podłogi do sufi tu niskie Vivaro mie-

rzy blisko 1,4, a wysokie prawie 1,8 m.

Objętość ładowni wynosi od 5,2 do 8,6 m3, 

co oznacza, że wzrosła o 0,2 m3. Podobnie 

Opel ma ostatnio dobrą passę, która 

w nie mniejszym stopniu niż sa-

mochody osobowe, obejmuje auta 

dostawcze. Od stycznia do maja sprzedaż 

wzrosła w Europie o 3,6% w porównaniu 

z analogicznym okresem 2013 r. W Polsce 

o 42%, a licząc tylko pojazdy dostawcze 

o 73%. Do końca maja do klientów trafi ły 

573 użytkowe Ople, w tym 538 Vivaro.

Jednak najwyższa pora na zmiany, szcze-

gólnie w obliczu pojawienia się całkiem 

nowej, kompletnej gamy Fordów. „Śred-

niak” Transit Custom ma apetyt na tych 

samych klientów, którzy kupują Vivaro. 

Dłuższy i pomysłowy

Najnowszy dostawczy Opel zadebiuto-

wał na przełomie kwietnia i maja 2014 r.

podczas targów samochodów użyt-

kowych (Commercial Vehicle Show) 

w Birmingham. Dopuszczalna masa cał-

Nie zmieniając rozstawu osi, konstruktorzy wydłużyli nadwozie 
z tyłu. W efekcie objętość ładowni furgonów wzrosła o 200 l.
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na szczycie może znaleźć się jeden z czte-

rech silników o mocy od 90 do 140 KM. 

Silniki mają żeliwny blok, aluminiową gło-

wicę i po cztery zawory na cylinder. Zasila 

je szyna common rail. Rodzina jednostek 

napędowych składa się z 1,6 CDTI wypo-

sażonego w turbinę o zmiennej geome-

trii oraz mocniejszego 1,6 BiTurbo CDTI 

z doładowaniem sekwencyjnym, złożonym 

z dwu turbosprężarek. Mniejsza działa przy 

niskich, większa przy wysokich obrotach. 

Zastosowano pompę oleju o zmiennym 

wydatku oraz pompę cieczy chłodzącej 

odłączaną na czas rozgrzewania silnika. Za-

stosowane rozwiązania zapewniają wysokie 

osiągi przy niskim zużyciu paliwa. Wersje 

zgodne z Euro 6 będą korzystać z układu 

SCR i wymagać uzupełniania AdBlue. 

We wszystkich Vivaro występuje 6-bie-

gowa przekładnia manualna. Aby jeszcze 

bardziej obniżyć spalanie, można zamówić 

auto w wersji ecoFLEX, wyposażone m.in. 

w system start/stop. Pomocą w oszczędza-

niu służy wskaźnik sugerujący najlepszy 

w danej chwili bieg. 

Z przodu zastosowano kolumny 

McPhersona z odizolowanymi dolny-

mi wahaczami trójkątnymi i sprężynami 

śrubowymi z kompensacją bocznego ob-

ciążenia. Z tyłu Vivaro ma belkę skrętną 

z wahaczami wleczonymi i drążkiem Pan-

Steffen Rasching, 
dyrektor wydziału lekkich 
samochodów użytkowych w Oplu 

„ Do 2022 r. chcemy zwiększyć 
 sprzedaż o 80% w porównaniu 
 z rokiem 2014”.

którą można coś wsunąć pod fotel pasa-

żera. W dłuższym wariancie L1 można 

przewozić rury czy deski o długości do 

3,75 m, a w L2 – 4,15 m. Klapa jest wy-

posażona w silne magnesy, które przy-

trzymują ją w pozycji otwartej. Banalnie 

proste, a przy tym niezwykle wygodne 

rozwiązanie. 

Ponieważ karoseria i przedział ładunkowy 

zachowały swój dotychczasowy, prostopa-

dłościenny kształt, bez trudu będzie można 

przełożyć co cenniejsze wyposażenie, np. 

warsztatowe ze starego do nowego modelu. 

Bez czapki

Podobnie jak przedstawiony jednocze-

śnie Renault Trafi c, Vivaro zgubił „bąbe-

lek” nad kabiną. Dach jest płaski na całej 

czykowy system otwierania i uruchamiania 

pojazdu Open & Start. Jednak nie tylko wir-

tualne dodatki są ciekawe. 

Auto ma dużo schowków, również na 

podszybiu, co weszło do normy w nowo-

czesnych dostawczakach. Nad szybą też 

jest półka. W wariancie z dwuosobową ka-

napą środkową część oparcia można zło-

żyć, tworząc stolik. Jest w nim ukryta pod-

stawka z klipsem na dokumenty. Można ją 

„postawić do pionu”, mocując tak, by była 

zwrócona w stronę kierowcy lub pasażera. 

Sama podwójna kanapa oferuje typową dla 

takich rozwiązań wygodę. Środkowe miejsce 

nadaje się dla niskich i raczej szczupłych i nie 

można na nim zbyt długo wysiedzieć. 

Mocniej i taniej

Za szerokim, rozciągniętym w poziomie 

wlotem powietrza, obdarzonym charakte-

rystyczną, oplowską, chromowaną listwą 

Vivaro – silniki

Typ  1,6 CDTi 1,6 CDTi 1,6 BiTurbo CDTi 1,6 BiTurbo CDTi
Liczba cylindrów 4 4 4 4
Pojemność (cm3) 1598 1598 1598 1598
Moc (KM/kW/obr/min) 90/66/3500 115/85/3500 120/88/3500 140/103/3500
Mom. obrot. (Nm/obr/min) 260/1500 300/1750 320/1500 340/1500
Średnie zużycie paliwa std/
z układem start-stop (l/100 km) 6,5/6,1 6,5/– –/5,9 6,5/6,1

Nawet w XXI wieku dobre pomysły nie mu-
szą być na prąd. Stolik z podkładką z klipsem 
ułatwi pracę dostawców wszystkiego. 

Tablica rozdzielcza jest mniej fantazyjna 
niż poprzednio, ale co najmniej równie 
praktyczna.

Dodatkowe lusterko umieszczone w prawej 
osłonie przeciwsłonecznej to prosty sposób 
na ograniczenie martwego pola.

Ładownia jest dłuższa o 10 cm, ale jej 
kształt nie zmienił się. Dobra wiadomość 
dla firm nadwoziowych. 

długości samochodu. Z przodu obniżono 

go, ale przedstawiciele Opla zapewnia-

ją, że nie stało się to kosztem przestrzeni 

w kabinie. 

Wnętrze nie jest tak fantazyjne, jak daw-

niej, za to wygodniejsze. Opel jest cichy 

i komfortowy. Naturalnie na pokładzie 

może znaleźć się multimedialny, fi rmowy 

system IntelliLink z 7-calowym kolorowym 

ekranem dotykowym, modułem Bluetooth 

umożliwiającym podłączenie telefonu, funk-

cją strumieniowego przesyłania dźwięku 

oraz nawigacją, w której można aktualizo-

wać mapy przez złącze USB. Wygodę zwięk-

sza automatyczna klimatyzacja czy bezklu-
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z tworzywa sztucznego, które znacząco 

zmniejsza martwe pole np. przy włączaniu 

się do ruchu na skrzyżowaniu w kształcie 

litery „V”. 

Movano z doładowaniem

Chwaląc się nowym Vivaro, Opel zapre-

zentował przy okazji Movano z odświeżo-

ną gamą silników. Otwiera ją turbodiesel 

2,3 CDTi o mocy 110 KM, o 10 KM wyż-

szej niż poprzednio, oferowany również 

w wersjach 125 i 150 KM. Nowością są 

dwa warianty 2,3 BiTurbo osiągające 136 

harda. Elektronicznie sterowane hamulce 

są wyposażone w ESP z układem kontroli 

trakcji i funkcją uwzględniającą wielkość 

obciążenia ładunkiem. Aby dobrze dos-

tosować samochód do holowania przycze-

py, fi rma oferuje system kontroli jej stabil-

ności. 

Martin Brindley, 
główny konstruktor Vivaro i Movano  

„ Nasz cel był jasny: większa wydajność.
 W nowych silnikach zoptymalizowa-
 liśmy kształt komory spalania. 
 Najoszczędniejszy w gamie jest wariant 
 120-konny. Zmniejszeniu zużycia 
 paliwa sprzyja również opływowe 
 nadwozie. Współczynnik Cx 
 wynosi 0,34.”

i 163 KM. Układ start/stop przyczynił się 

do ograniczenia zużycia paliwa najmoc-

niejszego z silników o 1,5 l/100 km. 

Przedłużony furgon L4 jest teraz pro-

ponowany również z pojedynczymi ko-

łami na tylnej osi – wcześniej były tylko 

podwójne. Nowa opcja może posłużyć do 

stworzenia lekkiego pojazdu, o dużej obję-

tości ładowni, dostępna jest bowiem z kil-

koma wysokościami dachu. Wariant ten, 

podobnie jak Vivaro, świetnie wpisuje się 

w potrzeby fi rm kurierskich. 

Od premiery w 2001 r. sprzedano pra-

wie 600 tys. Vivaro, a popyt rzędu 50 tys. 

sztuk rocznie zapewnia mu 10% udziału 

w segmencie D, średnich vanów. 

„Taki samochód musi być wyjątkowo 

uniwersalny i służyć zarówno za mobilną 

wizytówkę fi rmy, jak i prywatny środek 

transportu osób. Gama wersji nowego 

Opla Vivaro doskonale spełnia te wszyst-

kie wymagania. Model stanowi ważny 

element naszej rozległej ofensywy produk-

towej i znacząco umocni pozycję marki 

w segmencie lekkich pojazdów użytko-

wych” – podsumowuje Peter Christian 

Küspert, członek zarządu fi rmy Opel oraz 

wiceprezes ds. sprzedaży i obsługi po-

sprzedażnej w General Motors Europe. 

Nowe Vivaro produkowane jest w Wielkiej 

Brytanii w Luton jako Opel i Vauxhall. Do 

polskich salonów trafi  jesienią. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Opel

Jednak jednym z najpraktyczniejszych, 

a zarazem najprostszych „systemów bez-

pieczeństwa” jest prawa osłona przeciw-

słoneczna z szerokokątnym zwierciadłem 

Otwierana 
klapka 
w tylnej ściance 
i podobna 
pod fotelem 
umożliwiają 
okazjonalny 
przewóz długich 
przedmiotów. 

W Movano pojawiły się dwa, nowe diesle BiTurbo o mocy 136 i 163 KM. 
Moc podstawowego silnika wzrosła do 110 KM. 

Movano – silniki

Typ  2,3 CDTi 2,3 CDTi 2,3 BiTurbo CDTi 2,3 CDTi 2,3 BiTurbo CDTi
Liczba cylindrów 4 4 4 4 4
Pojemność (cm3) 2299 2299 2299 2299 2299
Moc (KM/kW/obr/min) 110/81/3500 125/92/3500 136/100/3500 150/110/3500 163/120/3500
Mom. obrot. (Nm/obr/min) 285/1250÷2000 310/1250÷2500 340/1500÷2750 350/1500÷2750 360/1500÷2750
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Edura to wystawa, na której prezen-

towane są urządzenia, sprzęt i  tech-

nologie dla służb ratowniczych oraz 

ochrony przeciwpożarowej obiektów. 

W trakcie jej trwania odbywają się również 

konferencje poruszające najważniejsze dla 

branży tematy. Doskonałym dopełnieniem 

targów są przygotowane z  niezwykłą sta-

rannością i zaangażowaniem wystawców 

dynamiczne pokazy.

Podczas tegorocznej wystawy zwie-

dzający mogli zobaczyć pokaz ratow-

nictwa. Zainscenizowano wypadek  

z udziałem samochodów: dostawczego 

oraz służącego do przewozu osób. Pu-

bliczność mogła na żywo zobaczyć, jak 

wygląda akcja ratownicza podczas takie-

go zdarzenia. W  pokazie wzięło udział 

23 ratowników oraz 5 nowoczesnych 

wozów strażackich.

Pierwszego dnia targów odbyła się rów-

nież konferencja pt. „Nowa perspektywa 

fi nansowania ochrony przeciwpożarowej”. 

Podczas spotkania przeanalizowano moż-

liwości najskuteczniejszego wykorzystania 

szans, które niesie za sobą nowa perspek-

tywa fi nansowa na lata 2014–2020. Edura 

2014 to również otwarta konferencja „Woj-

skowa Ochrona Przeciwpożarowa wczoraj, 

dziś i jutro”, organizowana przez Kierow-

nictwo Wojskowej Ochrony Przeciwpo-

żarowej Komendy Głównej Państwowej 

Straży Pożarnej.

Na tym jednak nie koniec atrakcji. 

W ramach wystawy odbył się konkurs na 

Nowoczesny sprzęt 
i niecodzienne emocje
W czerwcu już po raz dziesiąty odbyła się Międzynarodowa Wystawa Ratownictwa 
i Techniki Przeciwpożarowej Edura. W tym roku zgromadziła ponad 170 wystawców z 13 krajów, 
w tym nawet z Chin. Ich ekspozycję obejrzało prawie 6 tys. zwiedzających. 

najlepsze produkty stosowane w ochronie 

przeciwpożarowej i ratowniczej, prezento-

wane podczas targów. Oceniane były mię-

dzy innymi pojazdy pożarnicze gaśnicze 

i pożarnicze specjalne, ochrona i uzbro-

jenie osobiste strażaka, środki gaśnicze, 

sprzęt ratownictwa logistycznego oraz 

środki łączności. Jubileuszowym targom 

towarzyszyła wystawa upamiętniająca 

10 lat imprezy. ▐

Fot. TK

W trakcie targów odbywały się konferencje, 
podczas których omawiano najważniejsze tematy 
dotykające branży ratowniczej.

Nowoczesne pojazdy to gwarancja niezawodności. 
Szczególnie istotnej, gdy liczy się każda minuta.

Program targów wypełniły też dynamiczne 
pokazy umiejętności ludzi i sprzętu. 
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Znalezienie w Polsce zadbanego Stara 

26 z zabudową pożarniczą nie sta-

nowi większego problemu. Niektó-

re oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej 

użytkowały takie pojazdy jeszcze na po-

czątku XXI wieku, przez co zachowały się 

one do czasów, kiedy zaczęto doceniać ich 

historyczną wartość oraz specyfi czny urok. 

Tego samego nie można jednak powiedzieć 

o ciężarówkach służących stricte do prze-

wożenia ładunków, czyli tych pracujących 

w towarowych oddziałach Przedsiębiorstw 

Komunikacji Samochodowej. Przemie-

rzając na co dzień drogi całej Polski, auta 

te doświadczyły stosunkowo intensywnej 

eksploatacji, która w końcu, po kilku pra-

cowitych latach, doprowadzała je na złom. 

Podobnie jak same PKS-y, szosowe Jelcze 

i Stary należały w czasach PRL-u do całe-

go społeczeństwa, czyli tak naprawdę do 

nikogo. Nie było więc nikogo, kto mógł-

by stwierdzić, że „z tym Żubrem wiąże 

się spory kawał historii naszego przedsię-

biorstwa, może warto byłoby zachować go 

dla potomnych”. Nie znaczy to jednak, że 

w Polsce nie ma żadnego transportowego 

zabytku, który pamiętałby przełom lat 60. 

Hołd dla kochającego 
ojca i dziadka
W Nowej Soli jest takie miejsce, gdzie każdy miłośnik ciężkiej motoryzacji poczuje się 
jak w raju. Za solidną, żelazną bramą byłej remizy strażackiej stoją dwa dystrybutory paliwa 
pamiętające głęboki PRL, natomiast w przepastnych garażach kryje się niesamowita 
kolekcja zabytkowych ciężarówek polskiej produkcji. Jej największą gwiazdą jest zielony 
Jelcz 315 z początku produkcji.

Jelcz 315 z początku produkcji to auto dzisiaj 
kompletnie niespotykane, które nawet miłośników 

ciężarówek potrafi wprowadzić w konsternację. 
„Niby to Jelcz, tylko ta kabina jakaś dziwna, jakby z Żubra?”

www.truck-van.pl

7-8/201440 TruckTruckVanVan&

MAGAZYNMAGAZYNJelcz 315Jelcz 315



i 70. Jeden z takich pojazdów należy do 

państwa Jasińskich z Nowej Soli w woj. 

Lubuskim i jest przykładem tzw. zabytku 

klasy zerowej.

Miłość od przedszkola

Co ciekawe, Krzysztof Jasiński i jego 

syn Jarosław nie są dzisiaj w żaden spo-

sób związani z branżą transportową. Pan 

Krzysztof prowadzi spore gospodarstwo 

rolne, zaś pan Jarosław jest studentem, 

który planuje w przyszłości dołączyć do 

rodzinnego interesu. Kilkadziesiąt lat 

temu sprawa wyglądała jednak zupełnie 

inaczej, gdyż Krzysztof Jasiński dosłownie 

wychował się w ciężarówce. Jego ojciec, 

Bronisław Jasiński, był kierowcą w PKS 

Nowa Sól i zasiadał na co dzień za kie-

rownicą m.in. Stara 25L, Żubra A80 czy 

w końcu Jelcza 315 z początku produkcji. 

Mały Krzysiu uwielbiał towarzyszyć ojcu 

w pracy i zamiast chodzić do przedszko-

la, do siódmego roku życia dzień za dniem 

spędzał w kabinie przemierzającej Polskę 

ciężarówki. Bywały nawet sytuacje, że pan 

Bronisław musiał wieczorem spuszczać 

gorącą wodę z chłodnicy do umycia syna, 

gdyż nie było na to w trasie innego sposo-

bu. Nic więc dziwnego, że ten szybko za-

raził się miłością do ciężkiej motoryzacji, 

ogromnym sentymentem darząc dzisiaj 

dawne Stary i Jelcze, a ponadto skutecznie 

zarażając tym uczuciem swojego syna.

Kilka lat temu Krzysztof Jasiński stwier-

dził, że słabości do polskich ciężarówek 

można by dać za dość, odrestaurowując 

dwa auta-symbole z dzieciństwa: Żubra 

A80 oraz Jelcza 315 ze starym typem ka-

biny. Przy pomocy internetu oraz spore-

go grona życzliwych osób rozpoczął więc 

poszukiwania odpowiednich pojazdów, 

co oczywiście nie było łatwe. Wymarzo-

nego Jelcza 315 udało się znaleźć dopiero 

po dwóch latach, w 2010 r. i to na drugim 

końcu kraju. Auto stało na placu pełnym 

starych maszyn w miejscowości Chorze-

lów, nieopodal Mielca. Był to egzemplarz 

z 1969 r., który swoją karierę drogową 

rozpoczął w PKS-ie z okolic Rzeszowa. 

Po odsłużeniu tam „swojego”, auto trafi ło 

do drugiego, prywatnego właściciela, któ-

ry trzymał je do 2010 r. W międzyczasie 

ciężarówka dorobiła się zabudowy samo-

wyładowczej, a także licznych śladów eks-

ploatacji. Na zmęczonej karoserii brako-

wało praktycznie wszystkich detali, zaś we 

wnętrzu kabiny nie było na przykład foteli. 

Ostatecznie panowie Jasińscy zdecydowa-

li się jednak na zakup tego egzemplarza 

i krótko później auto jechało już na nacze-

pie niskopodwoziowej w okolice Łańcuta, 

gdzie przedsiębiorstwo PNT PKS Wola 

Dalsza miało podjąć się jego renowacji.

Dbałość o szczegóły

Statystycznie rzecz biorąc, Jelcz z wy-

wrotką okazał się być bardzo dobrym 

materiałem na zabytek, gdyż pozostał 

kompletny i oryginalny w 95%. Leżą-

cy w części ładunkowej silnik pochodził 

z pierwszego montażu i to samo można 

było powiedzieć o skrzyni biegów oraz 

innych głównych podzespołach. Ponadto 

mniejsze elementy, które były zniszczone 

lub po prostu nie występowały w ogóle, 

okazały się stosunkowo łatwe do zdoby-

cia – w wielu przypadkach pasowały one 

z nowszych egzemplarzy modelu 315 lub 

wymagały tylko niewielkich przeróbek. 

Nie brakowało także źródeł informacji, 

które były oczywiście niezbędne do wier-

nego odtworzenia wyglądu z epoki. Tutaj 

z pomocą przyszły liczne zdjęcia, publika-

cje w mediach, książki i oczywiście wspo-

mnienia byłych użytkowników. Ci ostatni 

chętnie dzielili się zresztą nie tylko wie-

dzą, lecz także trzymanymi na strychach 

skarbami w postaci nowych tylnych lamp, 

czy przednich emblematów. Dzięki całej 

tej pomocy, remont, który rozpoczął się 

w marcu 2013 r., potrwał tylko rok. Trzeba 

przyznać, że to naprawdę niezły wynik jak 

na pojazd, który bardzo krótko znajdował 

się w produkcji i jest dzisiaj praktycznie 

zupełnie niespotykany.

W marcu 2014 r. Jelcz 315 był więc goto-

wy i mógł zaprezentować się w pełnej kra-

sie. Efekt? Patrząc dzisiaj na zieloną cięża-

rówkę, rodzi się pytanie, czy wyglądała ona 

Jarosław Jasiński 

„Samochody są naszą pasją. Kolekcjonujemy je, żeby zachować pa-
mięć o wszystkich tych, którzy budowali po wojnie Polskę, polskie 
samochody i polskie fabryki. Dziś jeszcze można spotkać ostatnie 
przykłady polskiej motoryzacji, ale za 20 lat dzieci nie będą nawet 
wiedziały, że istniało coś takiego jak polscy producenci samochodów 
i ciężarówek. Chcemy, żeby nasza kolekcja była krótką lekcją historii 

Polski i zależy nam na tym, aby choć część zebranych przez nas pojazdów przetrwała 
kolejne pół wieku.”

Gdyby miejsce pracy kierowcy miało być 
bardziej spartańskie, to deska rozdzielcza 
musiałaby zniknąć całkowicie. Na panelu 
instrumentów wprawne oko od razu dostrzeże 
pokrewieństwo z autobusami Jelcz 043, czyli 
popularnymi „ogórkami”.

Jelcz 315 wyposażony był także w kabinę 
sypialną, co czyniło go pojazdem na 
dłuższe trasy. Wielu kierowców PKS-ów
faktycznie jeździło takimi pojazdami 
za granicę, także do krajów „drugiego 
systemu płatniczego”.

Wąskie tablice rejestracyjne oraz komplet oznaczeń na kabinie, zarówno tych związanych 
z PKS-em, jak i z samym pojazdem, to jedna z najciekawszych rzeczy w tym modelu. Dzięki 
temu ciężarówka wygląda jakby dopiero co zjechała z trasy.
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A to historia…

W 1968 r. Jelczańskie Zakłady Samochodowe rozpoczęły seryjną produkcję modelu 315, 
bezpośredniego następcy Żubra A80. Nowy Jelcz miał przed sobą bardzo trudne zadanie: 
zerwać z nie za dobrym wizerunkiem poprzednika oraz stać się jednym z głównych koni po-
ciągowych polskiej gospodarki. Przy masie własnej 6,5 tony i aż 8-tonowej ładowności, Jelcz 
315 był wówczas najcięższym samochodem ciężarowym rodzimej produkcji, przeznaczonym 
do znacznie trudniejszych zadań niż produkty ze Starachowic. Aby auto sprawnie radziło so-
bie m.in. w transporcie materia-
łów budowlanych, czy nawet na 
dłuższych trasach z 14-tonowymi 
przyczepami, przygotowano dla 
niego 11-litrowy, 200-konny silnik 
Diesla, który powstał w oparciu 
o licencję brytyjskiego Leylanda. 
Do tego doszła zupełnie nowa, 
5-biegowa skrzynia biegów pol-
skiej konstrukcji, dwuobwodowy 
układ hamulcowy, a także wspo-
maganie przekładni kierowniczej, 
którą importowano do Polski aż z Hiszpanii lub Węgier. Śmiało można więc powiedzieć, że 
z technicznego punktu widzenia Jelcz 315 był w momencie premiery nowoczesnym pojazdem.
Nieco gorzej prezentowała się kabina, której konstrukcja w dużej mierze została odziedzi-
czona po Żubrze A80. Zmieniono co prawda układ drzwi, które nie otwierały się już „pod 
wiatr”, zastosowano nowe fotele, a także dodano NRD-owski układ ogrzewania, lecz pozo-
stawiono za to potężny tunel silnika, który znacznie ograniczał przestrzeń. Niemalże identycz-
ny jak w Żubrze był na początku produkcji także sam wygląd szoferki, co świetnie pokazuje 
opisywany w artykule pojazd. Z wyglądem tym zerwano dopiero po czterech latach, kiedy 
zaprezentowano nową kabinę typu 113. Tej natomiast nie trzeba chyba nikomu opisywać, 
bo wytwarzano ją aż do 1991 roku. Właśnie wtedy, po 23-latach produkcji, z jelczańskiej fa-
bryki wyjechał ostatni pojazd serii 300. Przez cały ten czas wprowadzono co prawda kilka 
usprawnień, a także zaprezentowano nowe warianty w postaci trzyosiowego podwozia 316 
i ciągnika siodłowego 317, lecz główne elementy pojazdu pozostały niezmienione.

równie dobrze nawet w momencie opusz-

czenia fabryki. Samochód urzeka bowiem 

wspaniale odnowionym wnętrzem ze 

„sztucznej krowy”, zabudową z epoki ide-

alnie oddającą klimat PKS-owskich cięża-

rówek, a także ogromem detali. Na kabinie 

pojawiły się wszystkie niezbędne emble-

maty i auto otrzymało prawdziwe oznacze-

nia PKS Nowa Sól. Co więcej, nie brakuje 

nawet smaczku w postaci żółtej kropki na 

tylnej burcie, która była znakiem rozpo-

znawczym ciężarówek z towarowego PKS-

-u, zaś na zderzakach pojawiły się repliki 

dawnych tablic rejestracyjnych. Ich nu-

mer to ZC-1520 – dokładnie taki sam, jak 

w Starze 25L, którym przez wiele lat jeździł 

Bronisław Jasiński. Śmiało można więc po-

wiedzieć, że zielony Jelcz jest prawdziwym 

hołdem dla kochającego ojca i dziadka, 

który długie lata spędził za kierownicami 

ciężarówek.

Ogromna kolekcja

Zakup oraz restauracja Jelcza 315 mia-

ły być spełnieniem marzeń pana Krzysz-

tofa, który chciał po prostu posiadać 

ciężarówkę-symbol z dzieciństwa. Dla 

niego oraz jego syna Jarosława szyb-

ko stało się to jednak czymś więcej, niż 

tylko spełnionym marzeniem. Na odku-

pionym od nowosolskiej straży pożar-

nej terenie parkuje dzisiaj bowiem całe 

stadko pojazdów z PRL-u, które tworzą 

niesamowitą kolekcję. Panowie Jasiń-

scy tak bardzo zapalili się do ratowania 

przed zapomnieniem polskiej motory-

zacji, że zaczęli jej skarby masowo sku-

pować i odnawiać. W momencie pisania 

tego artykułu kończył się właśnie remont 

Żubra A80, będącego jednym z trzech 

zachowanych egzemplarzy tego mode-

lu, a także trwały prace przy Autosanie 

H9-03 z pierwszego roku produkcji. Po 

nim odnowione zostaną takie autobu-

sy: Jelcz 043, San H01, San H100, Jelcz 

080, a także ciężarowe Stary 20, 21 25, 

28, 29, 200, 244, 266 oraz 660. Kolekcjo-

nerzy z Nowej Soli zdobyli także pełne 

stado Jelczy, a konkretnie modele 317, 

325, 3W640 oraz 662. Do tego docho-

dzą jeszcze mniejsze Żuki i Nysy oraz 

Syreny, Warszawy i Fiaty. Większość 

pojazdów jest kompletna i odnowienie 

ich w najbliższym czasie nie powinno 

stanowić większego problemu. Wszyst-

ko wskazuje więc na to, że już wkrótce 

w Nowej Soli powstanie ogromne i pręż-

nie działające muzeum ciężkiej motory-

zacji. Trzymamy kciuki za jego ogromny 

sukces. ▐

Filip Bednarkiewicz
Fot. F. Bednarkiewicz, archiwum

Zabudowa zwraca uwagę bardzo wysoko umieszczoną 
podłogą. Dzisiejsze pojazdy z tej klasy tonażowej wyraźnie 
zbliżyły się ku ziemi, stojąc na mniejszych kołach.

Bardzo ciekawym eksponatem w nowosolskiej ko-
lekcji jest Star 28, o którym było w zeszłym roku 
głośno w całej Polsce. Wyprodukowany w 1975 r. 
pojazd ma na liczniku tylko 6061 km i większość 
swojego 39-letniego żywota spędził w murowanym 
garażu. Jest to więc po prostu nowa ciężarówka...

Taki widok znajdujemy w garażach byłej remizy, 
którą panowie Jasińscy odkupili właśnie z pla-
nem zorganizowania tam muzeum ciężarówek.
Zaparkowała tu prawdziwa skarbnica pojazdów 
z okresu PRL-u: od niewielkiej Syreny 105, 
po strażackiego Stara 26 w idealnym stanie.
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19-22 września 2014 r.
Bednary koło Poznania, 

gmina Pobiedziska   

www.agroshow.pl

AGRO SHOW
2014

XVI Międzynarodowa Wystawa Rolnicza

WYSTAWA CZYNNA: 

PIĄTEK - NIEDZIELA  900 - 1700

PONIEDZIAŁEK  900 - 1300

DZIEŃ DLA PROFESJONALISTÓW

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń, 

tel.  56/ 651 47 40, fax 56/ 651 47 44, biuro@pigmiur.pl
Organizator

Patronat
Honorowy

    największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie

    oferta wszystkich czołowych producentów maszyn 
    i urządzeń rolniczych

    bogaty program pokazów maszyn w pracy 
    na poletkach pokazowych i ringu opryskiwaczy

    prezentacje nowości

Nie może Cię tam zabraknąć. 
Już dziś zaplanuj swój wyjazd na AGRO SHOW!



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


