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Polskie fi rmy transportowe znów mają kłopoty. Po zablokowaniu importu polskiej wieprzowiny, 

rosyjskie sankcje uderzyły we wszystkich producentów żywności w całej Europie. Nie tylko dostało 

się sadownikom, mleczarzom czy hodowcom trzody, ale również rykoszetem oberwały nasze fi rmy 

transportowe, które obsługiwały ten właśnie kierunek. A jest ich nie mało. W przewozach 

do Rosji specjalizują się Polska, Łotwa, Estonia, Słowacja, Czechy i Bułgaria, ale to właśnie nasze 

fi rmy przodują na tym rynku i właśnie dlatego najwięcej mamy do stracenia. Liczby mówią same 

za siebie: sprawa dotyczy aż 3 tys. polskich przewoźników i 30 tys. pojazdów. ZMPD szacuje straty 

na 700 mln euro. Około 60% bezrobotnych pojazdów to chłodnie. 

Problem może być bardzo poważny, ponieważ brak zleceń na tak dużą skalę, może spowodować 

utratę płynności fi nansowej u rzeszy przewoźników, o swoje miejsca pracy już niepokoją się 

kierowcy. Problemy mogą też mieć fi rmy 

leasingowe, ponieważ gros pojazdów 

jest fi nansowanych za ich pośrednictwem. 

Oczywiście przewoźnicy już zaczęli szukać 

kontraktów na inne kierunki, ale rynek 

szybko się nasyci. Nieuchronnym wydaje się 

kolejny spadek marż na usługi transportowe, 

co może odbić się na kondycji całej branży. 

Kłopoty mogą dotknąć również spedytorów.

Przewoźnicy liczą na pomoc i oczekują 

rekompensaty podobnej do tej, jaką mają 

otrzymać producenci żywności. Jednak 

należy pamiętać, że nasz rząd nie wiele 

może zrobić na własną rękę i w tej sprawie 

musi się oglądać na decyzje urzędników 

w Brukseli. A stamtąd płyną wieści nie 

satysfakcjonujące. Rekompensat dla 

przewoźników jeszcze nikt nie obiecuje. 

Póki co trwają rozmowy. Otrzymanie 

pomocy jest uwarunkowane podobnymi stratami przewoźników z innych krajów. Jednak wszystko 

wskazuje na to, że nasze fi rmy będą najbardziej stratne. Jak spadać to z wysokiego konia! 

Na razie wszyscy jemy jabłka. Społeczna kampania szybko obiegła kraj. Społeczeństwo solidaryzuje 

się z pokrzywdzonymi wytwórcami żywności, jednak nie ma co liczyć, że upomni się 

o transportowców. W ogólnym pojęciu ciężarówki to zawalidrogi i mało kto łączy ich pracę z pełną 

szafą i lodówką we własnym domu.▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl

Silniki

Test

Cysterny i silosy

Pompowtryskiwacze

Prezentacja

Master Truck

Prezentacja

Jubileusz

TECHNIKA TECHNIKA 

DYSTRYBUCYJNEDYSTRYBUCYJNE

PRODUKTPRODUKT

SERWISSERWIS

DOSTAWCZEDOSTAWCZE

MAGAZYNMAGAZYN

OSOBOWE OSOBOWE 

WYDARZENIEWYDARZENIE

W sam raz ...........................................6

Oszczędnie pod wiatr. DAF LF ..........14
W okolicy. Scania P250 .....................16

„Spożywka” ma wymagania ..............18

Milionowy potencjał ...........................40

Dobrze mieć… Renault Trafic ...........42
Nowa odsłona Vito ............................44
Samuraj do miasta. Isuzu N 35 .........46

Kolorowy zawrót głowy ......................48

Kompletacja. VW Sportsvan ..............50

Razem możemy więcej .....................10

Bartosz Zapart pojedzie do Szwecji ..11

Z pierwszej ręki .................................12
Przyjrzyj się branży z bliska ..............13

Osiągnąć i utrzymać ..........................22

Zestaw do pierza ...............................27
Na swoim ...........................................28
Rośnie nowe pokolenie .....................32

Dobre, bo polskie! .............................36

YETD

Targi branżowe

Agregaty chłodnicze

Naczepy

Klocki hamulcowe

Przyszłość w ruchu ............................26
Ogumienie

Jedz jabłka! 
A co z resztą?

Wydawca 
Mirosław Ganiec
tel. 502 532 575, m.ganiec@kmg-media.pl

Redaktor naczelny 
Katarzyna Dziewicka
tel. 691 311 680, k.dziewicka@truck-van.pl

Dział reklamy i marketingu
Jarosław Dynek – tel. 694 725 118, j.dynek@truck-van.pl
Krystyna Koch – tel. 515 444 589, k.koch@truck-van.pl
Marcin Marczuk – tel. 513 432 305, m.marczuk@truck-van.pl

Prenumerata
tel. 22 213 88 28, fax 22 205 07 57
prenumerata@truck-van.pl

Redakcja i współpraca 
Filip Bednarkiewicz, Przemysław Dobrosławski,  
Mirosław Ganiec, Michał Kij, Michał Mariański

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów.

Wydawnictwo KMG Media Sp. z o.o.
ul. L. Staffa 31, 01-884 Warszawa
tel. 22 / 213 88 28, fax 22 / 205 07 57
NIP: 522 294 09 47, REGON: 142231181, KRS: 0000348328
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Poznaj nasze wydawnictwo:

Nakład 11 000 egzemplarzy

Miesięcznik Truck & Van
tel. 22 213 88 28, fax 22 205 07 57
redakcja@truck-van.pl, www.truck-van.pl, ISSN 2082-9795

TruckTruckVanVan&

Druk Drukarnia Edit, tel. 22 872 95 08

TruckTruck
www.truck-van.pl VanVan& Katalogis net

NOWY
I   ECO

W ŚRODKUW ŚRODKU

www.truck-van.pl

9/2014

SPISSPISTreściTreści



Przedsiębiorstwa, które eksploa tują 
poja  zdy ciężarowe nie mogą pozwolić 
sobie na przestoje. Każde wyłącze-
nie pojazdu  z ruchu generuje straty, 
a niefachowa naprawa to  ponowna 
wizyta w serwisie. Koszty usunięcia 
nieprzewidzianej awarii mogą nawet 
przekroczyć cenę wykonania fachowej 
naprawy. 

Fachowe podejście kluczem do 
zaawan sowanej techniki.
Komponenty systemu wtryskowego 
Common Rail są dużo bardziej złożone 
niż rozwiązania klasyczne. Konieczność 
zachowania dużej precyzji podczas na-
prawy jest spowodowana ciśnieniami 
wtrysku sięgającymi nawet 2500 bar. 
Właściwa regulacja jest niemożliwa 
bez użycia dedykowanych narzędzi. 
Naprawę najbardziej zaawansowanych 
komponentów Diesla można wykonać 
w serwisach Bosch Diesel Center.
Profesjonalna naprawa komponentów 

nowoczesnych układów wtryskowych 
to długi i żmudny proces składający się 
z wielu operacji. A cała naprawa musi 
przebiegać w warunkach niemal labora-
toryjnej czystości.

Precyzyjna regulacja – naprawa wtrys-
kiwacza Common Rail.
Naprawa wtryskiwacza Common Rail 
w serwisach Bosch obejmuje wstępny 
test pracy na stanowisku probierczym, 
demontaż i dokładne mycie wszystkich 
elemen tów oraz weryfikacje poszcze-
gólnych komponen tów. Stan rozpyla-
cza i zaworka ste rującego sprawdzany 
jest przy użyciu mikroskopu. Wymianie 
podlegają wszystkie zużyte części oraz 
elementy wymagane przez technologię 
naprawy. Wtryskiwacz regulowany jest 
przy pomocy podkładek regulacyjnych 
o gradacji od 2 do 5 mikronów oraz  
dedykowanego zestawu narzędzi zawie-
rającego m.in. cyfrowy czujnik zegaro-
wy. Po naprawie i regulacji wtryskiwacz 
jest testowany na stole probierczym 
EPS z wielofazowym przebiegiem pro-
cedury pomiarowej. W  razie potrze-
by wtrys kiwacz jest ponownie re-
gulowany aż do osiągnięcia dawek  
i pozostałych parametrów mieszczą-
cych się w odpowiednich zakresach. 
Każdorazowo po prawidłowo zro-
bionej naprawie wykonywa-
ny jest wydruk raportu ze 
stołu probierczego zawie-
rający wyniki testu wraz  
z wygenerowanym nowym 
kodem IMA wtryskiwacza.

Kod IMA opisuje mapę korekt wtryski-
wacza i powinien być wprowadzony do 
sterownika silnika zawsze, gdy wtryski-
wacz jest wymieniany lub naprawiany. 
Kod ten pozwala sterownikowi silnika 
dawkować paliwo z odpowiednią pre-
cyzją, zapewniając większą ekonomikę 
eksploatacji i płynną pracę silnika.  

Bosch Diesel Center to serwisy zaj-
mujące się profesjonalną obsługą sys-
temów Diesla oraz naprawą kompo-
nentów układów wtryskowych Diesla, 
łącznie z najnowszymi elementami 
układów Common Rail. Serwisy te po-
siadają dedykowane stoły probiercze 
EPS i narzędzia umożliwiające w pełni 
profesjonalną naprawę pomp i wtry-
skiwaczy Common Rail, a także pom-
powtryskiwaczy i elektronicznie ste-
rowanych pomp rozdzielaczowych VP.

Bosch Diesel Service to serwisy zaj-
mujące się profesjonalną obsługą sys-
temów Diesla oraz serwisowaniem sa-
mochodów osobowych i użytkowych. 
Serwisy Bosch Diesel Service wykonują 
też naprawy podzespołów klasycznych 
układów Diesla.
Jeśli masz problem z Dieslem – Bosch na 
pewno ma profesjonalne rozwiązanie.

Naprawa Diesla w ciężarówkach – zadanie dla profesjonalistów

Współcześnie w pojazdach ciężarowych dominują zaawan-
sowane systemy wtryskowe Common Rail. Ich komponenty 
– pompy i wtryskiwacze – są wykonane z bardzo wysoką 
precyzją. Dlatego ich naprawę należy zlecać wyłącznie 
fachowcom, najlepiej profesjonalistom z Bosch Diesel Center 
oraz Bosch Diesel Service.



Nowa jednostka napędowa, której świa-

tową premierę i rozpoczęcie sprzeda-

ży zaplanowano na wrześniowe targi 

IAA w Hanowerze, to przykład tego, że 

i w tej najwyższej klasie mocy emocje ustępu-

ją rozsądkowi. Wbrew oczekiwaniom, MAN 

nie zdecydował się na kontynuowanie przy-

gody z widlastą „ósemkę”, jak miało to miej-

sce w poprzedniej generacji D28-V8 Euro 5 

o mocy 680 KM. Nie ma też bicia nowych 

rekordów mocy. Jak widać prestiż i dreszcz 

emocji ustępują miejsca wszechobecnemu 

TCO i rozsądkowi, sprowadzającym się do 

zmniejszenia zużycia paliwa i zwiększenia 

trwałości pojazdu. Nowy silnik D3876 to 

bowiem 15,2-litrowa, sześciocylindrowa 

jednostka rzędowa, dostępna w mocach 520, 

560 i 640 KM i bazująca na konstrukcji oraz 

komponentach znanych już silników D20 

i D26. Dysponuje ona odpowiednio mo-

mentem obrotowym 2500, 2700 i 3000 Nm 

w zakresie obrotów od 950 do 1350. 

Prościej i solidniej

Wybierając koncepcję rzędową, już na sa-

mej masie MAN zaoszczędził około 160 kg 

w porównaniu z najsilniejszym motorem 

D28 V8 Euro 5. Tak duża oszczędność masy 

została osiągnięta m.in. dzięki wykonaniu 

obudowy koła zamachowego z aluminium 

wraz z odlewanymi wspornikami silnika. 

Miskę olejową i pokrywę zaworów wypro-

dukowano z bardzo wytrzymałego i od-

pornego na uderzenia tworzywa sztuczne-

go. Materiał ten zapewnia także uzyskanie 

opatentowanej struktury akustycznej, która 

redukuje szumy emitowane przez silnik.

W D3876 MAN po raz pierwszy wpro-

wadził zawory wypukłe. Przyczyniło się to 

do wzmocnienia zaworów ssących i wylo-

towych, dzięki czemu nie ulegają one znie-

kształceniu podczas otwierania i zamyka-

nia. Zawór i gniazdo zawsze spotykają się 

pod idealnym kątem – w ten sposób udało 

się dwukrotnie wydłużyć interwał między 

kolejnymi ustawieniami luzu zaworu. Te-

raz są one regulowane tylko przy okazji co 

drugiej wymiany oleju. Interwały wymia-

ny oleju pozostają niezmienione w stosun-

ku do przewidzianych dla silników D26.

MAN TGX D38 to zrównoważone rozwiązanie 
do ciężkich zastosowań, zarówno w segmencie długodystansowym, 

jak i w pojazdach budowlanych. Techniczne dmc zestawu sięga 65 t. 640-konna wersja 
może być wyposażona w sprzęgło hydrokinetyczne i bez problemu osiągnąć masę całkowitą zestawu 250 t.

W sam razW sam raz
Segment pojazdów o mocy powyżej 500 KM to raptem kilka 
procent całego rynku. MAN chce zdobyć jedną piątą tego prestiżowego 
segmentu. Nowy silnik D38 w modelu TGX ma być rozsądnym 
kompromisem pomiędzy mocą a ekonomią.
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Driving the Future

Hall 27, Stand C34

Osiem śrub mocowania głowicy każde-

go cylindra dociska bardzo równomiernie 

głowicę i tuleję cylindrową do bloku silni-

ka. Dzięki temu, oprócz niewielkiego zu-

życia oleju i związanego z tym wydłużenia 

interwałów czyszczenia fi ltra cząstek sta-

łych, wydłuża się także trwałość uszczelki 

głowicy. Została ona zaprojektowana tak, 

by wytrzymać cały okres życia silnika.

Sprawdzone w mniejszych jednostkach, 

dwustopniowe turbodoładowanie zapew-

nia optymalne zasilanie silnika w powie-

trze w szerokim zakresie obrotów. Już przy 

930 obr/min silnik MAN D3876 zapewnia 

pełen moment obrotowy w przedziale 2500 

do 3000 Nm (w zależności od mocy silni-

ka). Główny zakres jazdy przesuwa się za-

tem w kierunku niższych obrotów, przyczy-

niając się do zmniejszenia zużycia paliwa 

i równocześnie mniejszego zużycia części. 

System wtrysku common rail trze-

ciej generacji o maksymalnym ciśnieniu 

2500 bar optymalizuje wtrysk paliwa oraz 

usprawnia proces powstawania i spalania 

mieszanki. Również pompa paliwa nowej 

generacji wymaga mniejszej mocy, przy-

czyniając się do redukcji zużycia paliwa.

Sprawdzone dodatki

Analogicznie jak w modelach Effi  cient-

Line, MAN zaoferował we fl agowej klasie 

sprężarkę powietrza pracującą w zależ-

ności od zapotrzebowania. System Air 

Pressure Management (APM) w ruchu 

dalekobieżnym redukuje czas pracy sprę-

żarki nawet o 90% w porównaniu z pracu-

jącą bez przerwy sprężarką tradycyjną. To 

również drobne ziarenko, przyczyniające 

się do łącznych oszczędności. W D38 sys-

tem APM został przy tym odpowiednio 

dopasowany, uwzględniając duże zużycie 

powietrza przy wysokich mocach, stąd 

stosowane są dwie sprężarki o pojemności 

476 cm3.

Sam silnik to w dzisiejszych czasach zbyt 

mało, by osiągnąć pożądany poziom efek-

tywności. Pojazd TGX D38 we wszystkich 

wariantach może być wyposażony w skrzy-

nię biegów MAN TipMatic 2. Skrzynia ta 

oferuje trzy nowe funkcje, które mieliśmy 

okazję sprawdzić w praktyce na wymagają-

cych, hiszpańskich drogach. Układ Speed 

Shift ing pozwala na szybsze przełączanie 

pomiędzy najwyższymi biegami: 10, 11 

i 12. W praktyce oznacza to skrócenie 

przerwy w dostawie siły napędowej przy 

rozpędzaniu i, co istotniejsze, przy reduk-

cji biegów np. podczas jazdy pod górę. Po-

jazd zachowuje większy pęd, zużywa mniej 

paliwa i uzyskuje wyższą średnią prędkość 

przejazdu. Na płaskich odcinkach i przy 

niewielkich zjazdach przyda się Effi  cient-

-

e 

-

-

a 

-

i 

k, 

, 

-

-

y Sześciocylindrowy, rzędowy silnik D3876 
o pojemności 15,2 litra bazuje na konstrukcji 
i materiałach zastosowanych w jednostkach 
D20/D26. Wyposażono go w najnowsze 
rozwiązania, jak wtrysk common rail trzeciej 
generacji o maksymalnym ciśnieniu 2500 bar. 

Stosując rzędowy silnik 6-cylindrowy zamiast 
wcześniejszego V8, udało się zredukować masę 
napędu o 160 kg. Miskę olejową i pokrywę zaworów 
wyprodukowano z bardzo wytrzymałego i odpornego 
na uderzenia tworzywa sztucznego, a obudowę koła 
zamachowego z aluminium.

Roll, czyli automatyczne przełączenie 

skrzyni na pozycję neutralną, dzięki cze-

mu wykorzystuje się masę rozpędzonego 

pojazdu i pojazd może utrzymywać zada-

ną prędkość lub nawet lekko się rozpędzać 

na delikatnym zjeździe. Przy przekrocze-

niu zadanej lub dopuszczalnej prędkości, 

www.truck-van.pl TECHNIKATECHNIKASilnikiSilniki



w pojazdach pracujących w trybie „stop 

and go”, przy powolnym toczeniu czy przy 

dojeżdżaniu np. do skrzyżowania lub ron-

da. Po ponownym wciśnięciu gazu pojazd 

od razu odzyskuje moc, nie tracąc nawet 

ułamka sekundy na ponowne „zapięcie” 

napędu. Gdy kierowca odpowiednio sko-

rzysta z tej możliwości, w praktyce przeło-

ży się to na dużo płynniejszą i oszczędniej-

szą jazdę, zwłaszcza w ruchu miejskim.

Zatrzymać bestię

W ciężkich pojazdach z silnikiem D38 

po raz pierwszy zastosowano jeszcze sil-

niejszą wersję zwalniacza: Turbo EVB. 

Dzięki odpowiednio dobranemu doła-

dowaniu w trybie hamowania silnikiem 

zwalniacz ten może osiągnąć moc ha-

Dwustopniowe turbodoładowanie 
zapewnia optymalne zasilanie silnika 
w powietrze do spalania w szerokim 
zakresie obrotów. Już przy 930 obr/min
silnik D3876 zapewnia pełen moment 
obrotowy w przedziale 2500 do 
3000 Nm, w zależności od mocy silnika, 
wynoszącej 520, 560 i 640 KM.

MAN po raz pierwszy zastosował zawory wypukłe. 
Dzięki temu zawory ssące i wylotowe nie 
odkształcają się podczas otwierania i zamykania. 
Zawór i gniazdo zawsze spotykają się pod idealnym 
kątem, dzięki czemu udało się dwukrotnie wydłużyć 
interwał między kolejnymi ustawieniami luzu zaworu 
– teraz są one regulowane tylko przy okazji co 
drugiej wymiany oleju.

skrzynia biegów automatycznie włącza 

ponownie bieg. Również hamowanie czy 

dodawanie gazu przez kierowcę lub tem-

pomat załącza bieg. Ostatnią z nowości 

w TipMatic2 jest funkcja Idle Speed Dri-

ving, czyli utrzymywanie załączonego 

sprzęgła przy zwalnianiu pojazdu do nie-

wielkich prędkości obrotowych silnika. 

Napęd nie jest „wysprzęglany” aż do mo-

mentu, w którym kierowca nie dotknie 

hamulca. Funkcja ta przydaje się zwłaszcza 

mowania na poziomie 600 kW. System 

Turbo EVB będzie początkowo dostępny 

w pojazdach TGX D38 przeznaczonych 

do transportu ciężkiego, później trafi  też 

do wersji dalekobieżnych i trakcyjnych. 

Hamulec silnikowy, intarder i hamulec 

główny – sterowane przez BrakeMatic 

wzajemnie się uzupełniają. Intarder no-

wej generacji zapewnia moment hamowa-

nia 3500 Nm i moc hamowania 500 kW. 

Oprócz istotnego aspektu bezpieczeństwa 

system zarządzania hamowaniem wydłu-

ża okresu życia części, takich jak okładzi-

ny i tarcze hamulcowe oraz pozwala na 

ich równomierne zużycie.

Nowe silniki, a w zasadzie cała specyfi -

kacja D38 dostępna jest w pojazdach TGX 

z kabinami XL, XLX i XXL, oferowanych 

w kilku konfi guracjach osi. Do ruchu da-

lekobieżnego predysponowane są ciągniki 

siodłowe oraz podwozia 4×2 z zawiesze-

niem resorowo-pneumatycznym i w pełni 

pneumatycznym, a także ciągniki i pod-

wozia trzyosiowe o konfi guracji napędu 

6×2, także z osią pchaną i wleczoną, ma-

jące większą całkowitą masę dopuszczalną. 

Do trudniejszych zadań, np. transportu 

budowlanego czy ciężkiego transportu 

kontenerowego dostępne są zarówno pod-

wozia, jak i ciągniki 6×4, mogące osiągnąć 

techniczną dmc rzędu 65 t. Czteroosiowe 

pojazdy do transportu ciężkiego w konfi -

guracji 8×4/4 z dwoma napędzanymi osia-

mi tylnymi są przystosowane do tworzenia 

zestawów nawet do 250 ton masy całko-

witej. Dla tych zastosowań dostępne będą 

silniki o mocy 640 KM. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec, MAN

TGX D38 oferowany jest w wielu wariantach podwoziowych: jako ciągnik siodłowy 4×2, 6×2, 6×4 i 8×4, a także jako podwozie 
4×2, 6×2, 6×4 i 8×4 z rzadko widywanym w Polsce układem trzech osi tylnych.
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Kazimierz i Krystyna Gniot rozpo-

częli swoją działalność gospodarczą 

w lipcu 1989 roku, czyli tuż po tzw. 

„wolnych wyborach”. Zaczęło się w Karło-

wicach, w garażu od produkcji przyczepek 

do samochodów osobowych. Obecnie fi r-

ma zatrudnia ponad 180 osób. W dwóch 

zakładach powstaje 800 pojazdów rocznie. 

W ciągu 25 lat działalności do rodziców 

dołączyły dzieci. Pan Kazimierz z żoną 

kierują zakładem w Kurzniach nieopodal 

Karłowic, drugim zakładem w  Odrową-

żu szefuje syn Wojciech, wspierany przez 

żonę Justynę, która pełni funkcję dyrektora 

fi nansowego. „Pod względem profi lu pro-

dukcji zakłady są do siebie podobne. Na-

tomiast w kompetencjach i odpowiedzial-

ności wprowadziliśmy pewien podział ról. 

Ojciec zajmuje się tematami związanymi 

z produktami, wdrażaniem nowych tech-

nologii i inwestycjami. Ja natomiast jestem 

odpowiedzialny za kontakty z kluczowymi 

klientami, eksportem, marketingiem i pro-

mocją. To pozwala nam dynamicznie się 

rozwijać” – mówi Wojciech Gniot. 

Podczas urodzinowej imprezy młodsze 

pokolenie zarządu otrzymało od rodziców 

pamiątkową statuetkę z wygrawerowaną 

sentencją „Razem możemy więcej”, i to 

jest klucz do dalszego pomyślnego rozwo-

ju fi rmy.

Na świętowanie jubileuszu 25-lecia dzia-

łalności, do Centrum Wystawienniczo-

-Kongresowego w Opolu, fi rma Gniotpol 

zaprosiła 300 gości. Wśród nich znaleźli 

się przedstawiciele wszystkich koncernów 

produkujących samochody ciężarowe oraz 

wielu klientów i kooperantów. W hali CWK 

zaprezentowano zabudowy tandemowe na 

podwoziach różnych aut, natomiast na ze-

wnątrz dodatkowo pokazano kilka cieka-

wych rozwiązań transportowych. 

Firma specjalizuje się w zabudowach 

pojazdów użytkowych, produkcji pojaz-

dów specjalistycznych oraz innych ele-

mentów dla branży samochodowej. Jej 

klientami jest branża transportowa, ale 

także fi rmy produkcyjne, które posiada-

ją własny tabor samochodowy. Gniotpol 

dostarcza pojazdy w Polsce i za granicą. 

„Litwa, Łotwa, Słowacja, Białoruś, kra-

je skandynawskie” – wylicza Wojciech 

Gniot. Firma chce dalej rozszerzać dzia-

łalność na zagranicznych rynkach. Będzie 

tam oferować innowacyjne pojazdy wy-

konane z aluminium. Dzięki zastosowa-

niu tego materiału, pojazdy mają niższą 

masę własną, więc mogą zabrać więcej 

ładunku. Niższa masa własna to również 

mniejsze zapotrzebowanie na paliwo, 

czyli zwiększona efektywność i mniejszy 

wpływ na środowisko naturalne. Zabudo-

wy Gniotpol mają także największą sze-

rokość wewnętrzną ładowni przy maksy-

malnej dopuszczalnej szerokości pojazdu, 

co zwiększa pojemność zabudowy i moż-

liwości przewozowe. 

Firma nie zapomina również o polskich 

klientach, których fl oty już dziś mają po 

kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt pojaz-

dów z zabudowami Gniotpol. Dla nich tak-

że są dostępne wszystkie innowacyjne roz-

wiązania, a nawet wiele powstało wspólnie 

z przewoźnikami. To też charakteryzuje 

fi rmę Gniotpol. Zabudowy produkowane 

są dla konkretnego klienta i są wynikiem 

wspólnych przemyśleń. Nie dziwi więc 

napis „Razem przewozimy więcej” na pa-

miątkowych statuetkach, jakie otrzymali 

przedstawiciele producentów ciężarówek 

oraz najwięksi klienci. Firma stawia na 

dalszy rozwój i innowacyjność. Już teraz 

rozbudowuje zakład w Kurzniach, gdzie 

powstaje hala montażowa o powierzchni 

3 tys. m2 wraz z nowoczesnym zapleczem 

i biurowcem. Inwestycja zakończy się za 

2 lata i pozwoli podnieść moce produkcyj-

ne o 80%. Właściciele fi rmy Gniotpol kie-

rując się hasłem „Razem możemy więcej”, 

z optymizmem patrzą w przyszłość i wie-

rzą w dalszy rozwój i sukcesy fi rmy. ▐

Jarosław Dynek
Fot. J. Dynek, Gniotpol

RazemRazem możemy więcej możemy więcej

Tak można podsumować pierwsze 25 lat działalności firmy Gniotpol. 
W tym czasie firma rozwijała się razem z rynkiem, bacznie wsłuchu-
jąc się w jego potrzeby. Na efekty nie trzeba było długo czekać.

Od lewej: Kazimierz Gniot – prezes zarządu zakładu w Kurznie i wiceprezes zakładu w Odrowążu, 
Krystyna Gniot – wiceprezes zarządu zakładu w Kurznie oraz Wojciech Gniot – prezes zarząd 
zakładu w Odrowążu. Jubileuszową galę poprowadził Marcin Prokop. 

Szpaler samochodów z zabudowami prze-
strzennymi. Różne klasy prezentowanych 
aut podkreślały filozofię firmy: największa 
przestrzeń ładunkowa, najniższa masa

Robert Burneika, znany jako Hardkorowy Koksu, 
był nie tylko gościem wieczoru, ale także jego 
wizerunek znalazł się na plandece naczepy z naj-
większą szerokością przestrzeni ładunkowej. 

Nowość w ofercie firmy Gniotpol, naczepa do prze-
wozu napojów z hydraulicznie otwieranymi bokami. 
Charakteryzuje się największą objętością przy 
maksymalnie dopuszczalnych wymiarach pojazdu.

www.truck-van.pl
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Driving the Future

W 
tym roku padł kolejny 

rekord. Do polskiej 

edycji konkursu YETD 

zostało zakwalifi kowanych 

blisko 2500 młodych kierow-

z minuty na minutę sytuacją 

oraz osobami postronnymi. 

Równolegle odbywały się te-

sty drogowe, podczas których 

oceniana była jazda przewidu-

jąca i ekonomiczna. Krótka, ale 

zróżnicowana trasa, z podjaz-

dami, zjazdami oraz odcinkiem 

wolnym i szybkim wymagała 

umiejętnego dostosowania spo-

sobu prowadzenia do zmien-

nych warunków. Pomocna 

była znajomość nowoczesnych 

systemów wspomagających 

kierowcę, w jakie wyposażone 

są ciężarówki Scania. Przede 

wszystkim liczyło się jednak lo-

giczne myślenie i wyczucie. 

Poziom był wyrównany, nikt 

np. ani razu gwałtownie nie 

przyspieszył, ani ostro nie zaha-

mował, jednak zawodnicy zde-

cydowanie zbyt rzadko korzy-

stali z tempomatu. Nie zawsze 

również wiedzieli, kiedy lepiej 

jest zaufać systemom pomocni-

czym, takim jak Active Predic-

tion, a kiedy polegać na własnej 

ocenie sytuacji. Pomimo to, 

wyniki testów drogowych udo-

wodniły, że młodzi kierowcy 

dysponują dużą wiedzą i potra-

fi ą wykorzystać ją w praktyce. 

Drugi dzień, zgromadził 

dużą publiczność, zwabioną 

nie tylko konkursem kierow-

ców, ale również odbywają-

cymi się już po raz trzynasty 

wyborami „Pomorskiej Miss 

Scania”. Naprzeciw sceny, na 

wyznaczonym placu odbywały 

się testy sprawnościowe. 

Po podsumowaniu punktów 

ze wszystkich konkurencji do 

ścisłego fi nału przeszli: Sebastian 

Kobus z Siemiatycz oraz Bartosz 

Zapart ze Świętochłowic. Seba-

stian ma 26 lat i jest współwła-

ścicielem wraz z ojcem fi rmy 

transportowej Elko-Transport. 

23-letni Bartosz jest kierowcą 

w fi rmie Miąso SJ. Obecnie 

prowadzi wywrotkę, wcześniej 

jeździł na długich trasach. Cięża-

rówkami interesuje się od dziec-

ka i zawsze chciał być kierowcą. 

Panowie stanęli oko w oko 

do pojedynku w konkurencji 

„Knock the King”. Jadąc jeden 

naprzeciw drugiego, musieli 

w jak najkrótszym czasie strą-

cić przednimi kołami cięża-

rówki oraz tylnymi narożami 

naczepy pojedyncze słupki 

ustawione pomiędzy dwoma 

innymi. Jeśli oprócz wyzna-

czonego, padł inny słupek, kie-

rowca musiał wybiec z kabiny, 

ustawić słupki na nowo i pod-

jąć kolejną próbę. Do skutku.

Wynik rozgrywki był nie-

pewny do samego końca. Bar-

Polski finał konkursu Young European 
Truck Driver przyniósł podwójną dawkę emocji. 
Rywalizację kierowców ubarwiły wybory 
„Pomorskiej Miss Scania”. 

Bartosz Zapart, zwycięzca 
polskiego finału YETD 2014

Bartosz Zapart 
pojedzie do Szwecji

ców. Dziesięciu, którzy wygrali 

w eliminacjach regionalnych, 

spotkało się w fi nale. 

Pierwszy dzień konkursu 

upłynął pod znakiem konku-

rencji, które wszechstronnie 

weryfi kowały wiedzę i umie-

jętności kierowców. Spostrze-

gawczość i dobra znajomość 

pojazdu były kluczem do zwy-

cięstwa w zadaniu polegają-

cym na sprawdzeniu zestawu 

przed jazdą. Kierowcy musieli 

wykryć jak najwięcej usterek. 

W następnej konkurencji, 

„Zdrowie i Bezpieczeństwo” po-

lała się krew. Zainscenizowany 

wypadek na drodze wymagał od 

zawodników mocnych nerwów 

i przytomności umysłu. Należało 

poradzić sobie nie tylko z udzie-

leniem pomocy ofi erze wypad-

ku, ale również ze zmieniającą się 

tosz musiał raz wybiec z ka-

biny, co kosztowało go cenne 

sekundy. Ostatecznie jednak 

zwyciężył i w przyszłym roku 

pojedzie na europejski fi nał do 

Södertälje, w Szwecji. 

Sebastian Kobus był drugi, 

a trzecie miejsce zajął 31-letni 

Konrad Sadecki z Łajska koło 

Legionowa, instruktor, wykła-

dowca i kierownik transportu 

w Ośrodku Szkolenia Kierowców.

Podczas wyborów „Pomor-

skiej Miss Scania” niespo-

dzianki nie było. Po raz kolejny 

zaszczytny tytuł przypadł „In-

diance” Adama Miętkowskiego. 

Zdobyła ona również „Nagrodę 

Publiczności”. Ciężarówka jest 

bezkonkurencyjna i jeszcze nie 

znalazła godnej następczyni. ▐

Fot. Scania

www.truck-van.pl
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Wszystko, co związane z tymi 
zagadnieniami można będzie 
znaleźć na Międzynarodowych 
Targach Transportu Zbiorowego 
Transexpo, które będą trwały od 
8 do 10 października. To najwięk-
sza tego typu impreza w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Na liście 
wystawców znajdują się liderzy 
rynku z Polski i zagranicy. Można 

wszystkim bezpieczeństwo pasa-
żerów. To miejsce premier auto-
busów produkowanych przez naj-
większych graczy na rynku m.in. 
Solarisa i Autosana.

Targom towarzyszy atrakcyjny 
program spotkań i szkoleń za-
równo dla kadry zarządzającej 
w firmach przewozowych i spół-
kach transportu publicznego, 

Z pierwszej ręki

W branży transportu publicznego co roku dokonują 
się wielkie zmiany. W życie wchodzą nowe długo- 
i krótkoterminowe strategie rozwoju. Poprawa 
efektywności energetycznej, rozwój i wykorzystanie 
technologii niskoemisyjnych, usprawnienie 
systemów prawnych i finansowych czy promocja 
komunikacji publicznej to jedne z najważniejszych 
tematów dla branży transportowej. 

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

Roczna prenumerata (11 wydań): 
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powiedzieć, że Kielce od 12 
lat są stolicą europejskiego 
transportu.

Podczas Transexpo stoiska 
pełne są pojazdów i techno-
logii nowej generacji gwaran-
tujących najwyższy standard, 
komfort jazdy, ale przede 

jak i dla pracowników technicznych. 
Wśród nich znaleźć można przede 
wszystkim specjalistyczną konferen-
cję Izby Gospodarczej Komunikacji 
Miejskiej, wieloletniego współorgani-
zatora Transexpo. 

Do zobaczenia w październiku!
Fot. TK
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W 
tym roku zaprezentowana zosta-

nie oferta producentów i dystry-

butorów maszyn, urządzeń oraz 

oprogramowania dla branży gospodarki 

odpadami oraz rozwiązań w zakresie go-

spodarki komunalnej (m.in. sprzęt komu-

nalny do zagospodarowania i unieszko-

dliwiania odpadów komunalnych, letnie 

i zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie te-

renów zielonych, lokalny transport zbioro-

wy, utrzymanie obiektów komunalnych). 

Podczas targów na terenie otwartym 

odbędą się pokazy możliwości maszyn 

w ruchu  – City Truck Show.

Wśród wystawców targów Komtechnika 

zaprezentują się m.in. Aebi Schmidt, Ana-

conda – AR System, BDS Semko, Daimler, 

Eco-Clean, Elte GPS, Fusch Oil Corpo-

ration, Impex, Integra Kamiński, Kastell, 

Kärcher, Pol-Agra, POM Augustów, PPU 

OMEGA, PT&Trade, Tech-Kom, Technika 

2011 oraz Tezana. 

Dodatkowo przygotowano specjalną 

ścieżkę zwiedzania dla administratorów 

i zarządców infrastruktury wojskowej, 

a także osób odpowiedzialnych za gospo-

darkę komunalną oraz ochronę środowi-

ska. Będzie można zapoznać się z rozwią-

zaniami z zakresu rekultywacji terenów 

powojskowych, produktami i technolo-

giami wspomagającymi zbieranie, prze-

twarzanie i unieszkodliwianie materiałów 

oraz odpadów niebezpiecznych, rozwiąza-

niami z obszaru ochrony wody, gospodar-

ki ściekowej, technik komunalnych czy in-

frastruktury wspierającej bezpieczeństwo 

ekologiczne.

W „Strefi e Metanu” w ramach Mia-

steczka Ekologicznego na targach Poleko 

i Komtechnika zostanie zaprezentowa-

na kompleksowa mieszanka dostawców 

przemysłu NGV: wystawa pojazdów zasi-

lanych CNG oraz technologii, systemy tan-

kowania metanu, butle CNG i oferta do-

stawców komponentów. Będą też obecni 

przedstawiciele montażu, instalacji i ser-

wisu CNG, konsultanci i specjaliści branży 

CNG/LNG.

Przyjrzyj się branży z bliska
Poznańskie targi Komtechnika 
uzupełniają i rozszerzają ofertę 
prezentowanych na Poleko 
rozwiązań, a także podejmują 
temat ekologii w szeroko pojętym 
zakresie gospodarki komunalnej. 
Co ciekawego będzie można 
zobaczyć tym razem?

Dopełnieniem tegorocznych wydarzeń 

w „Strefi e Metanu” będzie przejazd eko-

logicznego konwoju CNG Blue Corridor 

2014 NGV Rally. Na targi przyjadą zało-

gi Rajdu składające się z przedstawicieli 

Międzynarodowych Organizacji NGV. 

W tym roku załogi Blue Corridor pokonają 

samochodami zasilanymi CNG 6050 km.

Celem i ideą corocznych Rajdów Blue 

Corridor Rally jest promowanie ekologicz-

nego paliwa metanowego do zasilania po-

jazdów na całym świecie.

Polski odcinek Rajdu koordynuje 

Fundacja Green Fuel – polska organi-

zacja NGV, wpierająca rozwój ekologicz-

nych paliw metanowych w transporcie 

polskim. ▐

Fot. TP

Więcej o ekspozycji 

i wydarzeniach 

na www.komtechnika.pl 

www.truck-van.pl
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DAF LF Aerobody to 12-tonowa cię-

żarówka dystrybucyjna, fabrycznie 

wyposażona w aerodynamiczną 

zabudowę Paccar. Razem z kompletem 

spojlerów dachowych i osłon bocznych 

o specjalnej konstrukcji, umożliwia wy-

mierne zmniejszenie zużycia paliwa oraz 

emisji CO2.

W szczegółach

Wersję Aerobody bardzo łatwo odróżnić 

od standardowego LFa. Ma ona spojler da-

chowy zintegrowany z bocznymi osłonami, 

który jest znakomicie dopasowany do pozo-

stałej części nadwozia. W zabudowie zasto-

sowano zaokrąglone narożniki czołowe oraz 

charakterystycznie wyprofi lowany dach, co 

zapewnia korzystniejszy pod względem 

aerodynamicznym przepływ powietrza. 

Patrząc z boku, profi l przedniej części ma 

kształt łuku, który przechodzi w linię prostą 

opadającą ku tyłowi. Zdaniem producenta, 

takie rozwiązanie umożliwia ograniczenie 

zużycia paliwa o 4%, a przy prędkości prze-

Oszczędnie 
pod wiatr
W pojazdach ciężarowych, które mają niemal 
pionową ścianę czołową, wpływ oporu powietrza 
na zużycie paliwa jest bardzo istotny. Aby go 
ograniczyć, DAF opracował model LF Aerobody.

DAF LF 180 FA

Dmc (kg) ...................................................................12000
Masa własna pojazdu (kg) ..........................................5664
Liczba miejsc .................................................................... 2
Rozstaw osi (mm) .......................................................4650
Średn. zawrac. między krawężnikami (m) ...................13,9
Silnik ...............................................................Paccar PX-5
Liczba cylindrów ............................................................... 4
Pojemność (cm3) .........................................................4462
Moc. maks. (KM/kW/obr./min) ......................184/135/1800
Maks. mom. obr. (Nm/obr./min) ................. 700/1200÷1800
Skrzynia biegów..................... ręczna, 6-stopniowa GS700
Przełożenie skrzyni biegów ................................ 6,02÷0,79
Przełożenie przekładni głównej ...................................3,73
Przeglądy .................................maksymalnie co 60 tys. km
Gwarancja ........................ 1 rok, na układ napędowy 2 lata

Komfortowe fotele sprzyjają pokonywaniu 
międzymiastowych tras. Na panelu obok 
siedziska zamontowano wciskane pokrętło 
i przycisk „wstecz”, służące do obsługi 
komputera pokładowego oraz systemu DAF 
Driver Performance Assistant.

W ciężarówce o aerody-
namicznych kształtach 
trudno o inne rozwiązanie: 
lusterko czołowe zastępu-
je kamera zamontowana 
nad przednią szybą.

DAF LF ma bardzo przyjemne wnętrze, w któ-
rym do niczego nie trzeba się przyzwyczajać. 
Ręczna, 6-stopniowa skrzynia to szczególnie 
dobre rozwiązanie dla początkujących kierow-
ców – ogarniając gabaryty ciężarówki nie 
muszą stresować się „szukaniem” biegów. 

W testowanym LFie jest tylko 
jeden szeroki stopień, który 
pozwala na szybkie i wygodne 
„wskakiwanie” do kabiny. Drzwi 
otwierają się do kąta prostego 
i są blokowane w skrajnej pozycji. 

www.truck-van.pl
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jazdowej równej 85 km/h eksploatacja mo-

delu LF Aerobody może być tańsza nawet 

o 8% w porównaniu do pojazdu z konwen-

cjonalną zabudową o regularnych kształtach 

i standardowym zestawem owiewek.

Nowy model razem z nadwoziem Pac-

car jest produkowany w zakładzie Leyland 

Trucks w Wielkiej Brytanii. Nietypowa za-

budowa występuje w dwóch wersjach o dłu-

gości wewnętrznej 6,75 lub 7,05 m, przysto-

sowanych do przewożenia odpowiednio 16 

lub 17 europalet. Standardowe wyposażenie 

każdej takiej ciężarówki obejmuje platformę 

załadunkową o udźwigu 1500 kg, w opcji są 

natomiast dostępne drzwi boczne z prawej 

strony, które ułatwiają i przyspieszają ope-

rowanie niespaletyzowanymi towarami. Do 

napędu modelu LF Aerobody jest stosowany 

4-cylindrowy silnik Paccar PX-5 o pojem-

ności 4,5 dm3 lub 6-cylindrowy silnik Paccar 

PX-7 o pojemności 6,7 dm3. Obie jednostki 

spełniają normę Euro 6, razem pokrywają 

przedział mocy od 152 do 253 KM.

Na drodze

Egzemplarz, jaki otrzymaliśmy do te-

stów, był napędzany mniejszą jednostką, 

wyregulowaną na moc 184 KM i zapewnia-

jącą maksymalny moment obrotowy 

równy 700 Nm w zakresie od 1200 do 

1800 obr/min. Dla spełnienia aktual-

nie obowiązujących norm emisji spalin 

w jednostce zastosowano chłodzony układ 

EGR oraz katalizator SCR z aktywnym fi l-

trem cząstek stałych. Przyjęta technologia 

gwarantuje zachowanie poziomu spalania, 

jakimi szczyciły się dotychczasowe LFy 

i jednocześnie pozwala na obniżenie zu-

życia płynu AdBlue o 50%. W połączeniu 

z długimi okresami międzyprzeglądowy-

mi, które zależnie od sposobu wykorzysta-

nia pojazdu mogą sięgać nawet 60 tys. km 

i okresami czyszczenia fi ltra cząstek sta-

łych ustalonymi co 320 tys. km, ma to wy-

mierny wpływ na całkowite koszty eksplo-

atacji nowego samochodu.

Z jednostką skojarzono ręczną, 6-stop-

niową skrzynię biegów 6S700 o rozpię-

tości przełożeń 6,02-0,79, przekazującą 

napęd na tylną oś o przełożeniu 3,73. 

Przy takiej konfi guracji samochód bardzo 

łatwo rusza z miejsca i jest dynamiczny, 

a „na trasie” pozwala uzyskać wymier-

ne oszczędności pod względem zuży-

cia paliwa. Podczas jazdy z prędkością 

80 km/h wskazówka obrotomierza za-

trzymuje się przy wartości 1600, czyli 

w 1/3 zakresu najbardziej ekonomicznych 

obrotów silnika. Aby docenić wpływ uni-

kalnej zabudowy na spalanie, konieczne 

byłoby przeprowadzenie dłuższego testu, 

ale osiągnięte przez nas wyniki również 

mogą być bardzo zadowalające. W cyklu 

mieszanym choć z przewagą jazdy dro-

gami krajowymi średnie zużycie paliwa 

wyniosło zaledwie 15,5 l/100 km. Nie jest 

to jednak szczyt możliwości tego samo-

chodu, bo przy łagodniejszym operowa-

niu „gazem” z pewnością można byłoby 

uszczknąć kolejne 1-2 l/100 km.

Dobre rady zawsze w cenie

Do ergonomii LFa zdążyliśmy się już przy-

zwyczaić. W tym pojeździe wszystko jest na 

swoim miejscu i trudno znaleźć w nim jakieś 

mankamenty. Tablica rozdzielcza podpo-

rządkowana kierowcy ma odpowiednio po-

grupowane i oznaczone przyrządy, a gruba, 

czteroramienna kierownica świetnie leży 

w dłoni. W wersji Aerobody jest montowany 

dodatkowy monitor podłączony do dwóch 

kamer: tylnej i przedniej, która zajmuje miej-

sce lusterka czołowego. Takie rozwiązanie to 

kolejny zabieg mający na celu ograniczenie 

niekorzystnych zawirowań powietrza.

Dążąc do jak najniższego zużycia paliwa, 

warto stale się doszkalać za pomocą monto-

wanego standardowo systemu DAF Driver 

Performance Assistant. Są w nim zapisane 

różne porady dotyczące właściwej eksplo-

atacji pojazdu, a także algorytmy służące 

do ciągłej oceny stylu jazdy i zachowań kie-

rowcy, pomagające w rozwijaniu nabytych 

umiejętności albo zmiany błędnych nawy-

ków. Wszystkie informacje są wyświetlane 

na kolorowym, 5-calowym ekranie w głów-

nym zestawie wskaźników. Sposób ich prze-

kazywania, jak również łatwa, intuicyjna 

obsługa systemu, zachęcają do współpracy 

z pokładowym instruktorem.

Bez wysiłku

Dostęp do wnętrza ułatwia 4-siłowni-

kowa platforma załadunkowa Dhollan-

dia DHLM.15 o udźwigu 1500 kg przy 

środku ciężkości dla załadunku równym 

750 mm, która razem z klapą unoszoną na 

sprężynach gazowych, pełni funkcję tyl-

nej ściany zabudowy. Obsługa windy jest 

bardzo prosta i może się odbywać na trzy 

sposoby, tj. za pomocą pilota „na kablu”, 

przycisków wmontowanych w platformę 

lub panelu sterowniczego z prawej strony 

pojazdu. Korzystanie z urządzenia musi 

być jednak poprzedzone włączeniem spe-

cjalnego przycisku na tablicy rozdzielczej. 

Ze względów bezpieczeństwa, silnik sa-

mochodu może zostać uruchomiony tylko 

wtedy, gdy winda jest wyłączona.

Przy obecnych cenach paliw i dużej kon-

kurencji fi rm transportowych obniżanie 

kosztów działalności jest niezwykle istotne, 

a LF Aerobody skutecznie pokonuje kolejne 

granice oszczędnej eksploatacji samochodu 

ciężarowego. Na razie jest rodzynkiem, ale 

kto wie, czy za kilka lat podobnie nie będą 

wyglądały wszystkie zabudowy. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Przy takiej zabudowie opcjo-
nalne boczne drzwi to bardzo 
praktyczne rozwiązanie. Chcąc 
wyjąć niewielki przedmiot, 
nie trzeba uruchamiać platformy 
załadunkowej.

Z przodu pojazdu zastosowano 
resory paraboliczne o nośności 
4,5 t, z tyłu 8,5-tonowe miechy 
pneumatyczne, które zwiększają 
komfort jazdy i umożliwiają 
regulację wysokości zawieszenia.

Zabudowa Paccar została wyposażona 
w przypodłogowe zabezpieczenia 
oraz aluminiowe listwy ułatwiające 
mocowanie ładunku. Łukowy dach został 
wykonany z przezroczystego materiału, 
który poprawia doświetlenie wnętrza.

Aby zapobiec przypadkowemu 
uruchomieniu windy, do działania 
joysticka konieczne jest obrócenie 
pokrętła w prawą stronę i trzymanie 
go w skrajnej pozycji. 

Wrażenia z jazd DAFem LF z zabudową Aerobody można 
zobaczyć również w programie „Na Osi” 

na antenie Motowizji. Zapraszamy do oglądania.

www.truck-van.pl
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P racę rozpoczynają bladym świtem, 

a czasem trwa ona późno w noc. 

W dzień zmagają się z gęstym ru-

chem i ciasnotą miejsc rozładunku. Kabina 

służy za ruchome biuro i kawiarenkę, gdzie 

kierowca może zjeść drugie, a nierzadko 

też pierwsze śniadanie. Zawieszenie musi 

radzić sobie z zaniedbanymi, miejski-

mi ulicami, torowiskami tramwajowymi 

i przejazdami kolejowymi. Wszystko to 

składa się na obraz zajęcia wyczerpującego 

i niewdzięcznego. 

Dobra wiadomość

Scania, jako producent działający wyłącz-

nie w ciężkim segmencie rynku samocho-

dów ciężarowych, proponuje pojazdy dys-

trybucyjne o masie całkowitej co najmniej 

18 t. Jeszcze kilkanaście lat temu wydawa-

ło się to całkiem sporo, dziś jednak rynek 

zmienił się. Rośnie liczba dużych sklepów 

sieciowych, supermarketów i dyskontów, 

które są źródłem rozwoju tzw. „ciężkiej dys-

trybucji”. Zapotrzebowanie na duże pojaz-

dy rośnie, a w mieście widuje się już nawet 

krótkie zestawy naczepowe dowożące towar 

do sklepów osiedlowych. Dla Scanii jest to 

okazja, aby zwiększyć udział w segmencie, 

który teraz „chce więcej”. 

Widoczna na zdjęciach ciężarówka 

P250 z podwoziem o średniej wytrzyma-

łości (M), ramą o normalnej wysokości 

(N) i rozstawem osi 5700 mm jest typo-

wym, współczesnym pojazdem miejskim 

wzbogaconym o kilka nietypowych za-

let. Ma pełne zawieszenie pneumatyczne 

z czterema miechami z tyłu. Zapewnia ono 

duży komfort jazdy, a w połączeniu z czte-

ropunktowym, pneumatycznym zawiesze-

niem kabiny oraz wygodnym fotelem dba 

o plecy kierowcy. 

Kabina typu P w wydłużonym wariancie 

dziennym ma dwa miejsca. Tunel silnika 

może pełnić funkcję ławy. W tylnej części 

ma głębokie koryto z gniazdami na kubki. 

Płaski schowek jest również nad przednią 

szybą. Przed pasażerem znajduje się solid-

ny, rozkładany stolik Scanii, taki sam jak 

w pojazdach długodystansowych. Dłuższa 

kabina dzienna pozostawia większą swo-

bodę ruchu i można w niej stale wozić np. 

zapasową, ciepłą kurtkę nieprzemakalną. 

Ciekawym i pożytecznym dodatkiem 

jest okno w prawej ścianie, za drzwiami. 

W połączeniu z zestawem lusterek szero-

kokątnych, krawężnikowym i przednim 

Scania P250 DB4×2MNB

Dmc (t) ................................................................... 18*
Masa własna (t) ......................................................9,3
Rozstaw osi (mm) .............................................. 5700
Typ silnika ...............................DC09 111 250 Euro 6
Liczba i układ cylindrów .........................................R5
Pojemność (dm3) ....................................................9,3
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ............... 250/184/1900
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) .......1250/1000÷1350
Skrzynia biegów ............... zautomatyzowana GR875 
  ............................................ 8-biegowa z Opticruise
Przełożenie przekładni głównej ....................... 3,07:1
Przeglądy ........ w ruchu dystrybucyjnym co 30 tys. km
  .........w ruchu na dłuższych odcinkach co 45 tys. km
Gwarancja .......................................................... 1 rok

* techniczna dmc: 19,5 t

W okolicy
Ciężarówki dystrybucyjne pokonują może 
i niewielkie odległości, ale w trudnych warunkach. 
Poza tym są wizytówką użytkownika. 
Dlatego nie warto na nich oszczędzać. 
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oraz kamerą cofania ułatwia manewrowa-

nie na ograniczonej przestrzeni. Scania ma 

Hill-hold, powstrzymujący ją od cofania 

się przy ruszaniu na wzniesieniu. Dobra 

rzecz – nie tylko w rejonach górzystych, 

ale również w osiedlowych zaułkach uroz-

maiconych nachylonymi podjazdami. 

W kabinie znalazły się akcenty znamio-

nujące luksus: skórzana, wielofunkcyjna 

kierownica, radio, złącze Bluetooth, a tak-

że automatyczna klimatyzacja i oświetlenie 

Exclusive z podświetleniem podłogi i stop-

ni wejściowych. 

Z zewnątrz zwraca uwagę malowanie 

ze zderzakiem, nadkolami i klamkami 

w kolorze kabiny. Żywy odcień czerwie-

ni współgra ze srebrzystym, matowym 

wlotem powietrza. Scania prezentuje się 

bardzo elegancko i jak najlepiej świadczy 

o posiadaczu. 

Równowaga składowych

Jak przystało na produkt Scanii, pięciocy-

lindrowy silnik o mocy 250 KM odznacza się 

wysokim momentem obrotowym: 1250 Nm.

Pomaga sprawnie pokonywać gąszcz ulic 

i „uodparnia” ciężarówkę na objawy spo-

wolnienia, zdarzające się słabszym pojaz-

dom po pełnym załadowaniu. W prze-

noszeniu napędu na tylną oś pośredniczy 

ośmiobiegowa skrzynia z systemem zauto-

matyzowanej zmiany biegów Opticruise. 

W tym miejscu należy się pochwała kon-

struktorom Scanii. Przełożenia zmieniane 

są sensownie i płynnie. Lata doświadczeń 

zaowocowały skrzynią, która „rozumie” 

intencje kierowcy. Łagodna zmiana biegów 

to zasługa charakterystycznego dla Scanii 

sprzęgła sterowanego elektrohydraulicznie. 

Pojazd jest cichy, co jest cechą pożąda-

ną w terenie zabudowanym oraz cenio-

ną przez kierowców. 47-litrowy zbiornik 

AdBlue ulokowano z prawej strony ramy, 

obok zbiornika paliwa, który ma pojem-

ność 300 l. 

Do zalet kabin P należy niska masa. 

Twórcy pojazdu znakomicie wykorzystali 

ten atut, zamawiając zabudowę chłodni-

czą, która dzięki dodatkowym akceso-

riom odznacza się wysoką użytecznością 

w codziennej pracy. Nadwozie wykonała 

polska fi rma Igloocar z Dębicy. Jest to fur-

gon o objętości około 45 m3, który mieści 

18 europalet. 

Wewnątrz, na ścianach bocznych 

znajdują się listwy systemu mocowania 

ładunku. Zabudowa ma dodatkowe, jed-

noskrzydłowe drzwi w prawej ścianie. 

Dostęp do nich daje rozkładana dra-

binka. Z tyłu zamontowano drzwi dwu-

skrzydłowe oraz windę załadowczą Dau-

tel DL 2000S o maksymalnej nośności 

2000 kg w odległości 1 m od zawiasów 

platformy. Wyposażona jest w sterowa-

nie ręczne ulokowane na tylnym zwisie 

pojazdu, z prawej strony oraz przyciski 

do sterowania nożnego, umieszczone na 

platformie. Sama platforma wykonana 

jest w wariancie K (klinowym), z po-

przecznych profili spawanych laserowo 

i została polakierowana metodą KTL. Jej 

tylna ściana jest gładka i może być wy-

korzystana jako dodatkowe miejsce na 

reklamę. 

Z przodu u góry znajduje się agregat 

jednotemperaturowy Carrier Supra 850. 

Jego moc chłodnicza podczas jazdy, przy 

temperaturze otoczenia od 0 do +30°C 

wynosi 7800 W. Agregat napędzany jest 

silnikiem wysokoprężnym Tri-Vorex oraz 

wyposażony w elektryczny silnik postojo-

wy i przewód z wtyczką do podłączenia 

zewnętrznego źródła zasilania. Ładownia 

może więc zostać wstępnie schłodzona na 

postoju, a pojazd może też posłużyć jako 

tymczasowy magazyn. Łatwe i wygodne 

sterowanie agregatem umożliwia mikro-

procesorowy układ EasyCOLD. Standar-

dowo Supra 850 wyposażona jest w pakiet 

wyciszający. Agregat jest również wygodny 

dla serwisu. Dostęp do najważniejszych 

elementów urządzenia jest bardzo dobry. 

Scania daje z siebie wszystko nie tylko 

na długich trasach. Może być też prak-

tycznym i wygodnym pojazdem miejskim. 

Krok w krok za nią idzie nie tylko jakość, 

ale również prestiż. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Wnętrze schładzane jest za pomocą agregatu Carrier 
Supra 850. Wyróżnia się on cichą pracą, co jest ważną 
zaletą w mieście. Umieszczony pod dachem, płaski parownik 
nie ogranicza istotnie użytecznej objętości zabudowy. 

Winda Dautel DL 2000S z plat-
formą w wykonaniu klinowym 
ma gładką ścianę tylną, którą 
można wykorzystać na reklamę. 

Zabudowa chłodnicza firmy Igloocar 
ma wewnętrzną długość 7,4 m i masę 
własną 2550 kg, bez akcesoriów. Winda 
dodaje do tego 495 kg, agregat 461 kg. 

Wydłużona kabina dzienna oferuje więcej 
miejsca na rzeczy kierowcy, który nie tylko 
prowadzi, ale wykonuje prace biurowe 
i posila się w ciągu swojej zmiany. 

Skórzana kierownica, fotel kierowcy 
z podłokietnikami oraz dobre radio. 
Kto powiedział, że komfort jest 
ważny tylko w długiej podróży?

www.truck-van.pl
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P rzewóz każdego rodzaju towaru 

musi przebiegać w odpowiednich 

warunkach. Mleko, śmietana, olej 

jadalny, soki, czekolada, płynny cukier, 

melasa, piwo, wino, spirytus to grupa pro-

duktów spożywczych, które ze względu 

na swój płynny stan skupienia transpor-

tuje się w odpowiednich cysternach wy-

konywanych zwykle ze stali nierdzewnej, 

kwasoodpornej. Większość tego rodzaju 

produktów wymaga stałych termicznie 

warunków transportu. Mniejsze wyma-

gania mają sypkie towary spożywcze, dla 

których buduje się naczepy silosy. Ma-

teriały sypkie różnią się np. konsysten-

cją, wilgotnością, tendencją do zlepiania, 

a temperatura przewozu nie jest wymie-

niana tu na pierwszym miejscu. Silosy 

mogą przewozić pasze, kasze, mąkę, zbo-

ża czy cukier i tak jak naczepy cysterny, 

różnią się między sobą konstrukcją, która 

musi być odpowiednia do rodzaju przewo-

żonego materiału. Cysterny i silosy muszą 

być czyste. Dokładnie musi być myte nie 

tylko wnętrze zbiornika, ale także wszyst-

kie węże, zawory i złączki.

Mleko wymaga najwięcej

Produktem wymagającym szczególnej 

troski jest mleko. Jeśli surowe mleko nie 

zostanie odebrane w ciągu 2 godzin od 

zakończenia udoju, powinno zostać schło-

dzone do temperatury nie wyższej niż 8°C 

w przypadku codziennego odbioru lub do 

temperatury nie wyższej niż 6°C, gdy nie 

jest odbierane codziennie. Zbiorniki do 

przewozu mleka są wytwarzane na podsta-

wie konkretnego zamówienia. W zależności 

od potrzeb mogą być izolowane lub nieizo-

lowane (do izolacji służy pianka poliureta-

nowa o różnej grubości lub prasowana weł-

na szklana albo styropian) oraz mogą mieć 

dowolną liczbę komór i włazów. 

W zależności od przeznaczenia mogą 

otrzymać instalację podgrzewania, chło-

dzenia, napełniania, opróżniania zbior-

nika, a także układ mycia CIP (Cleaning 

In Place). Cysterny do mleka można wy-

posażać w systemy odbioru mleka takich 

fi rm jak Ultrakust, ACRAM, Ebner, Poul 

Tarp. Mogą być wyposażane także w cał-

kowicie próżniowy system odbioru mleka. 

Działanie systemu próżniowego polega na 

zasysaniu mleka do cysterny przez podci-

śnienie wytworzone przez pompę próżnio-

wą napędzaną poprzez układ hydrauliczny 

sprzężony z przystawką odbioru mocy. 

Zaletą tego systemu jest bardzo cicha pra-

ca oraz brak elementów mechanicznych 

powodujących rozbijanie struktury mleka, 

jak to się dzieje w konwencjonalnych ukła-

dach z pompą wirnikową. Dlatego system 

pozwala utrzymać wysoką jakość odbiera-

„Spożywka” ma wymagania
Cysterny i silosy pozwalają bezpiecznie i wygodnie transportować płynne i sypkie 
artykuły spożywcze pod warunkiem, że są to specjalnie do tych celów przygotowane 
pojazdy, a właściciel o nie odpowiednio dba.

Jakub Sikorski, 
dyrektor ds. sprzedaży Bioeco Holding

Firma Sacim specjalizuje się w produkcji 
cystern do przewozu produktów płynnych 
od 1920 r. Od 2011 r. marka Sacim jest 
obecna w Polsce jak również w krajach 
nadbałtyckich. Wyłącznym przedstawicie-
lem jest firma Bioeco Holding z Chorzowa. 
Zaufanie naszych klientów, jak również 
rozwój rynku, pozwoliły nam na budowę 
silnej pozycji wśród producentów cystern 
dla branży spożywczej zarówno w Polsce, 
jak i Europie. Nieustannie pracujemy nad 
ulepszaniem i wprowadzaniem innowacyj-
nych rozwiązań transportowych zgodnie 
z życzeniem i specyficznymi potrzebami 
naszych klientów, pamiętając jednocześnie 
o obowiązujących surowych normach w tej 
materii. Produkty marki Sacim mogą być 
dostosowane to transportu wszystkich pro-
duktów spożywczych, poprzez doposaże-
nie cysterny w takie elementy wyposażenia 
jak: niezależne ogrzewanie i system chło-
dzący, izolację, kompresory i wiele innych 
opcji na życzenie klienta.

nego surowca, co ma duże znaczenie przy 

produkcji serów.

Z reguły pojazdy tego typu wyposażane 

są w urządzenia o wydajności 24÷60 tys. l/h

umożliwiające sprawne przepompowywa-

nie mleka ze zbiorników do cysterny oraz 

jednoczesny pomiar ilości i temperatury 
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surowca. Najwyższą półkę reprezentuje 

tu system odbioru mleka z urządzeniami 

marki Prevac, charakteryzujący się bardzo 

dużą wydajnością tj. 50÷75 tys. l/h. W tym 

samym czasie automatycznie pobierana 

jest próba mleka od dostawcy oraz próba 

zbiorcza z cysterny. Wszystkie te dane są 

zapisywane w jednostce centralnej, a na-

stępnie przesyłane do komputera mleczar-

ni. Urządzeniami pomocniczymi są GPS 

do identyfi kacji dostawców oraz zdalna 

obsługa urządzeń.

Z kolei transport czekolady wymaga, 

by cysterna była wyposażona w system 

grzewczy, czyli kanały rozprowadzające 

np. parę lub ciepłą wodę. Zbyt niska tem-

peratura powoduje, że czekolada krzepnie. 

Z kolei zbyt wysoka może spowodować, 

że czekolada się przypali. W cysternach 

do piwa, ze względu na gaz, aby unikać 

spienienia, zostawia się poduszkę gazową, 

którą wypełnia się dwutlenkiem węgla po-

przez specjalny układ w pojeździe.

Bezpiecznie 

Cysterny spożywcze nie podlegają ta-

kim obostrzeniom jak np. cysterny do 

przewozu paliw, ponieważ nie przewożą 

materiałów niebezpiecznych, a więc nie 

podlegają wymogom ADR. Stosowane 

zbiorniki najczęściej mają kształt walca, 

który zakończony jest z obu stron dennica-

mi. Zbiorniki są wykonywane przeważnie 

ze stali o podwyższonych właściwościach. 

Dolna granica plastyczności to 450 N/mm2, 

a gwarantowana wartość granicy wytrzy-

małości na rozerwanie jest nie większa niż 

725 N/mm2. Grubość ścianek zbiorników 

zależy od ich średnicy: do średnicy 1800 mm

minimalna grubość to 5 mm, powyżej 

1800 mm to 6 mm. Przegrody i falochro-

ny wewnątrz zbiornika, których zadaniem 

jest wpływać na stabilność cysterny w ru-

chu, powinny stanowić nie mniej niż 70% 

powierzchni poprzecznego przekroju. 

Podstawowa armatura cysterny składa się 

z pompy, liczydła, zaworów, przewodów 

rozładowczych i różnego rodzaju przyłą-

czy. Obecnie w każdej cysternie znajduje 

się zawór denny, który stanowi najważniej-

szy element bezpieczeństwa. 

Z kolei za bezpieczeństwo jakościowe 

samego ładunku odpowiada Certyfi kat 

ATP, który powinna posiadać każda nacze-

pa do transportu produktów spożywczych. 

ATP to świadectwo zgodności z umową 

o międzynarodowych przewozach szybko 

psujących się artykułów żywnościowych 

i o specjalnych środkach transportowych 

używanych do tych przewozów. Ponad-

to cysterny powinny mieć świadectwo 

fabrycznego litrażowania oraz atest Pań-

stwowego Zakładu Higieny.

30 m3 to standard

Cysterny do „spożywki” mogą mieć 

kształt eliptyczny, kuferkowy lub ko-

łowy z dowolną liczbą i pojemnością 

niezależnych komór. Montowane są na 

podwoziach – ramach lub w wykonaniu 

samonośnym typu „butelka”. Materiał, 

z którego wykonuje się zbiorniki we-

wnętrzne, płaszcz zewnętrzny oraz pasy 

mocujące to najczęściej stal kwasoodpor-

na (AISI 304). Zastosowanie „nierdzew-

ki” eliminuje korozję i ułatwia utrzyma-

nie wnętrza w czystości. Elementy nośne 

cystern (rama, wręgi) wykonywane są ze 

stali ocynkowanej lub aluminium. Wnę-

trza cystern muszą być idealnie gładkie, 

z wypolerowanymi spawami. Przysto-

sowanie do transportu środków spo-

żywczych zapewniają spoiny spawane 

w osłonie argonu. Powierzchnia ze-

wnętrzna zbiornika najczęściej wykony-

wana jest na „lustro” lub mazerowana.

Największym zainteresowaniem cieszą 

się cysterny o przekroju okrągłym, wyko-

nane z polerowanej blachy po obwodzie 

i pojemności 25÷34 m3 przy podziale na 

3÷4 komory. Schwarzmüller oferuje takie 

cysterny ze zbiornikami ze stali szlachet-

nej do transportu produktów spożyw-

Kompresor śrubowy Mouvex 
w zabudowie pakietowej 
DDIC okazuje się znacznie 
krótszy od GHH, ułatwiając 
instalację układów Euro 6 
oraz nawet 400-litrowego 
zbiornika.

Niezależna instalacja sprężarkowa pozwalająca na 
rozładunek pneumatyczny materiałów sypkich firmy 
GHH. Agregat montowany jest na ciągniku siodłowym 
i posiada regulator temperatury powietrza. Są towary, 
które wymagają odpowiedniej temperatury podczas 
rozładunku, np. rozładowując kukurydzę bez chłodzonego 
powietrza możemy zrobić popcorn.

wiodący europejski producent silosów i cystern specjalistycznych

Kontakt Sprzedaż Polska:  Jakub Grewling  | Fon +48 502 553909 | j.grewling@feldbinder.com   
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tego producenta cenione są za dużą sta-

bilność dzięki nisko położonemu środ-

kowi ciężkości oraz za podwozie w wersji 

ze stali szlachetnej. Istnieje także możli-

wość ogumowania powierzchni komór 

zbiornika oraz dołączenia ogrzewania 

zbiornika (ogrzewanie elektryczne, pa-

rowe lub wodne). Także fi rma G.Magyar 

oferuje wiele typów naczep cystern do 

przewozu produktów spożywczych oraz 

oddzielnie do mleka. Najpopularniejsza 

ma pojemność 32 m3 i zbiornik podzielo-

ny niesymetrycznie na 3 komory: 10,5, 7

i 14,5 m3. W komorze drugiej montuje 

się falochron. Cysterna ma kształt cylin-

dryczny i wykonywana jest ze stali AISI 

304 (kwasoodpornej). Podwozie naczepy 

cysterny tworzy 3-osiowy zespół BPW typ 

ECO na zawieszeniu pneumatycznym. 

Odrobinę mniejsza, bo o pojemności 

28 m3 jest 4-komorowa cysterna do mle-

ka. Standardowo otrzymuje ona centralny 

układ mycia poszczególnych komór w sys-

temie CIP. Polską fi rmą w branży przewo-

zów spożywczych jest Zakład Produkcji 

i Remontu Cystern Drogowych „Szum-

lakowski” z Brzegu. Zajmuje się pro-

dukcją nowych cystern do przewozu 

materiałów niebezpiecznych wg ADR 

oraz cystern do przewozu materiałów 

neutralnych. Zbiorniki cystern wyko-

nuje z aluminium lub stali kwasood-

pornej. Naczepy cysterny do przewozu 

produktów spożywczych znaleźć można 

także w ofercie fi rmy PRO-WAM z Ko-

szalina. Firma zabudowuje cysterny do 

przewozu artykułów spożywczych na 

podwoziach samochodów ciężarowych 

wszystkich marek oraz na podwoziach 

naczep. Wykonuje je ze stali kwasood-

pornej, z płaszczem izolacji termicznej 

z pianki poliuretanowej lub styropia-

nu oraz z płaszczem osłonowym z po-

wierzchnią wykończoną techniką ma-

szynowego szlifu lub w postaci blachy 

polerowanej na wysoki połysk. Charakte-

rystycznym dla tych naczep jest ich duża 

pojemność sięgająca 34 m3. Oferowane 

w Polsce są także pojazdy Bioeco Hol-

ding produkowane we Włoszech w ra-

mach kooperacji z firmą Sacim. Naj-

ważniejsze cechy tych konstrukcji to 

eliptyczny przekrój zbiornika, mała 

masa własna i duża ładowność. Elip-

tyczny kształt zastosowano w celu po-

prawienia stabilności skrętnej oraz 

obniżenia środka ciężkości, co ma 

ogromny wpływ na stabilność boczną 

w zakrętach. Tak jak w przypadku cystern 

paliwowych firma stara się, aby cysterny 

spożywcze były „skrojone na miarę”, tzn. 

dopasowane do potrzeb klienta i rynku. 

Z kolei w ofercie Zakładu Produkcji Cy-

stern LDS znajduje się naczepa cysterna 

o pojemności 30 m3 do przewozu spi-

rytusu spożywczego. Na rynku, dzięki 

firmie Krumar z Białegostoku pojawiły 

się także cysterny nowej, włoskiej marki 

BS Officine. 

Silosem sypkie

Silosy można podzielić na dwie grupy. 

Pierwsza to silosy samonośne charak-

teryzujące się bezramową konstrukcją. 

Produkty załadowywane są odgórnie. 

Opróżnianie zbiornika odbywa się od-

dolnie przez spusty stożkowe umiesz-

czone pod zbiornikiem. Druga grupa 

to silosy z wywrotem. Mają konstrukcję 

ramową, na której opiera się zbiornik 

i siłownik hydrauliczny umożliwiają-

cy rozładunek przez wychylenie całego 

zbiornika do tyłu. 

Do zakupu naczepy silosu skłaniają 

przede wszystkim względy fi nansowe. 

czych. Wykonuje je przede wszystkim 

w wersji izolowanej, aby ładunek był 

zgodnie ze swoim przeznaczeniem od-

powiednio zabezpieczony i chroniony 

przed działaniem temperatury. Pojazdy 

Wyładunek przebiega „od tyłu”. Na włazie usypowym zakładane jest kolano 
rozładunkowe i podpinane są dwa węże. Dla prawidłowego opróżniania 
zbiornika konieczny jest wymuszony, zawirowany podmuch powietrza, 
aby materiał nie zapychał się u wylotu. Ponadto na kolanie znajduje się 
dodatkowe wejście z nadmuchem powietrza wspomagającego. 
Inaczej materiał blokowałby się także w wężu przesyłowym. 
Naczepy Feldbinder wyposażone mogą być w zawory ze stali nierdzewnej.

Silos samowyładowczy Feldbinder z samonośnym zbiornikiem 
ciśnieniowym z aluminium o pojemności 60 000 l 
i ładowności 27 500 kg. Nie ma on żadnych wewnętrznych 
ścian grodziowych. Zbiornik podnoszony jest siłownikiem 
hydraulicznym Hyva i wspiera się na wysuwanych nogach Jost 
w tylnej części ramy. Całe podwozie naczepy także 
jest aluminiowe.

Piotr Iwański, 
dyrektor handlowy 
Schwarzmüller Polska

Ponad 140 lat doświadczeń 
uczyniły firmę Schwarzmüller 
największym w Europie pro-
ducentem pojazdów użytko-
wych. Rocznie bramy zakładu 

opuszcza około 7000 pojazdów. Firma posiada 
w ofercie bardzo szeroką paletę pojazdów plat-
formowych, wywrotek, chłodni, cystern, pojazdów 
niskopodwoziowych, pod kontenery oraz pojaz-
dów kłonicowych do transportu drewna. Mniej 
więcej dwie trzecie produkowanych pojazdów to 
modele stworzone według indywidualnych wy-
tycznych klientów. 
Schwarzmüller dzieli swoje cysterny na 2 kate-
gorie: ze zbiornikami z aluminium, do transpor-
tu produktów naftowych oraz ze zbiornikami ze 
stali szlachetnej do transportu: bitumu, produk-
tów chemicznych i spożywczych. Procentowo 
największą część oferty cystern spożywczych 
stanowią naczepy ze zbiornikami ze stali szla-
chetnej, tuż za nimi plasują się zabudowy cyster-
ny oraz przyczepy cysterny. W ostatnim okresie 
zauważalny jest w Europie wzrost zamówień na 
cysterny, również w Polsce. Spowodowane jest 
to coraz większymi wymogami stawianymi przed 
firmami transportowymi co do jakości wykonywa-
nych usług oraz faktem, że polskie firmy trans-
portowe mają coraz silniejszą pozycję w Europie 
w transporcie płynnych artykułów spożywczych. 
Cysterny muszą być coraz lżejsze oraz spełniać 
różne, coraz ostrzejsze wymogi przepisów. Firma 
Schwarzmüller ma w swojej ofercie także cyster-
ny do transportu płynnych artykułów spożyw-
czych, dostosowane konstrukcją i wyposażeniem 
do indywidualnych potrzeb klientów (np. pojem-
ność, liczba komór, systemy grzewcze, rodzaj 
izolacji, itp.).
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Ich używanie generuje mniejsze koszty 

u przewoźnika i w fi rmie producenta. Je-

den kierowca obsługuje załadunek, prze-

wóz i rozładunek. Zbędni są magazynierzy 

i operatorzy wózków widłowych potrzebni 

przy załadunkach na zwyczajową naczepę 

plandekową, ponieważ przewóz materia-

łów w silosach nie wymaga stosowania 

opakowań, tj. worków czy palet, a wyładu-

nek często odbywa się wprost na przeno-

śniki do linii produkcyjnej. Naczepy silosy 

chronią też towary przed zamoczeniem, 

zanieczyszczeniem czy kradzieżą, co przy-

trafi a się w zwyczajnych naczepach.

Jednym z liderów w tej branży jest fi r-

ma Feldbinder. Produkuje pojazdy prze-

znaczone do transportu drogowego, szy-

nowego i intermodalnego z aluminium 

i stali nierdzewnej. Oferuje naczepy typu 

silos, samowyładowcze silosy, nadbudowy 

typu silos, przyczepy i cysterny. Produkcja 

pojazdów użytkowych z możliwie najwięk-

szym udźwigiem użytecznym bez strat po 

stronie jakości ma znaczenie nie tylko 

w przypadku silosów. Poprzez dokładne 

dopasowanie do logistycznych wymo-

gów klientów fi rma może skonfi gurować 

wszystkie pojazdy zgodnie z życzeniami. 

Pojemność, liczba i wielkość poszczegól-

nych komór, system rozluźniania, osie, ro-

dzaje przewodów, materiału, wyposażenie 

oraz wiele innych parametrów może być 

uzgadniane wspólnie. Standardowe wy-

posażenie wszystkich pojazdów obejmuje 

spawane misy wylotu materiału zapobie-

gające nieszczelności, układ hamulcowy 

ABS/EBS, zoptymalizowane pod wzglę-

dem wagi agregaty osiowe oraz obręcze 

koła ze stopów lekkich. Silosy takie mogą 

mieć pojemność 31÷91 m3 i można nimi 

wozić pasze czy mąki. 

Niezwykle dużą ofertę silosów ma 

także fi rma Spitzer Silo. Można wybie-

rać wśród silosów dolnowyładowczych 

o pojemnościach 34÷63 m3 i naczep 

z podnoszonymi zbiornikami o pojemno-

ściach 40÷89 m3. Obecnie Spitzer oferuje 

23 różne modele. Z kolei Burg jest częścią 

holenderskiego holdingu Burg Industries 

B.V., który jest właścicielem kilkunastu 

fabryk. Z tego względu różnie nazywają 

się jego produkty, a silosy najczęściej są 

produkowane pod marką LAG (Belgia). 

Jest jeszcze holenderski Welgro. Firma 

jest w stanie zaoferować produkt wyko-

nany ściśle według zamówienia klienta, 

nawet 2- lub 3-osiowe naczepy z osiami 

skrętnymi.

Naczepa cysterna firmy Schwarzmüller 
do transportu produktów spożywczych 
w wersji samonośnej. Takie rozwiązanie 
oraz użycie wysokogatunkowych 
materiałów powoduje zmniejszenie masy 
własnej pojazdu, a przez to zwiększenie 
jego ładowności. Dotyczy to zwłaszcza 
pojazdów najnowszej generacji.

Mega Sierpc to pierwsza firma transportowa w Polsce,
która skupiła się na usługach dla mleczarstwa. Obec-
nie zajmuje się transportem mleka, śmietany, serwatki, 
spożywczych tłuszczów roślinnych na terenie całej 
Europy. W swojej flocie korzysta przede wszystkim 
z naczep firmy PRO-WAM Koszalin. Zdarzają się także 
cysterny Bodexu. Te z kolei producent ze Szczercowa 
wykonuje wyłącznie na specjalne zamówienie.

Cysterna marki Sacim (Bioeco Holding) ze zbiornikiem samo-
nośnym o pojemności 30 m3 wykonana jest ze stali nier-
dzewnej. Posiada cztery komory, izolowana jest 80-milimetro-
wą warstwą wełny i poliuretanu. Standardowo cysterna posiada 
ogrzewanie wodne wzdłuż całego zbiornika za pomocą dwóch 
przewodów rozgałęzionych, wykonanych z giętych elektrod 
przyspawanych do dna zbiornika. Masa całkowita pojazdu to 
34 000 kg, dopuszczalna ładowność ok. 27 300 kg

Ze zbiornika na stół

Obecnie wiele się mówi o standardzie 

GMP+. To system certyfi kacji określający 

wymagania jakościowe i bezpieczeństwa 

stawiane organizacjom transportowym 

uczestniczącym w łańcuchu żywnościo-

wym. Specjalna lista określa, jakie produk-

ty można wozić i po przewiezieniu jakiego 

produktu trzeba wykonać mycie i dezynfek-

cję silosów. Do wykonywania takich czyn-

ności skierowani są kompetentni pracow-

nicy z aktualną książeczką na nosicielstwo, 

uprawniającą do kontaktu z żywnością. 

Każdorazowo mycie udokumentowane 

jest atestem czystości, brane są nawet wy-

mazy z naczep. Drugą drogą, wymagającą 

zainwestowania dużych środków jest wybu-

dowanie własnej myjni do cystern i silosów. 

Takie obiekty najczęściej należą do Polskie-

go Stowarzyszenia Myjni Cystern (PSMC), 

które podlega pod sekcję o zasięgu europej-

skim. Ujednolicony dokument mycia cy-

stern w określonych standardach jest dowo-

dem przejścia audytu SQAS. Dokument ten 

honorowany jest na terenie całej Europy. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański, Bioeco Sacim, 

Schwarzmüeller, Magyar
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kowe obwarowania nakłada wspomagane 

ustawodawstwem dążenie do zmniej-

szenia uciążliwości pojazdów poruszają-

cych się w terenie zabudowanym. Cicho-

bieżność agregatu, będąca do niedawna 

„luksusem”, z wolna staje się obowiązu-

jącą regułą. Duża jest również presja na 

ograniczenie kosztów użytkowania, na 

które składa się nie tylko paliwo zuży-

wane przez agregat, ale również obsługa 

serwisowa. 

W obiegu zamkniętym

Zależnie od wielkości i typu napędu 

agregaty chłodnicze różnią się budową, 

ale ogólna zasada działania jest wspólna. 

W układzie krąży w obiegu zamkniętym 

czynnik chłodniczy. Niska temperatura 

pojawia się na skutek jego przemian, spro-

wokowanych działaniem poszczególnych 

elementów układu. 

Do sprężarki (kompresora) czynnik do-

ciera w postaci gazu o niskim ciśnieniu. 

Kompresor zwiększa je, a następnie czyn-

nik dostaje się do skraplacza, gdzie zostaje 

schłodzony i zamieniony w ciecz. Potem 

przepływa przez zawór dławiący, który go 

rozpręża, obniżając jego temperaturę. Za-

wór reguluje intensywność pracy agregatu. 

Następnie w parowniku czynnik odparo-

wuje, zamieniając się w gaz kosztem ciepła 

z otoczenia. Innymi słowy na tym właśnie 

etapie „studzi” ładownię. Później wraca do 

sprężarki i cykl rozpoczyna się od nowa. 

Ponieważ poszczególne części agregatu 

pracują harmonijnie, ale niezależnie, nie 

wszystkie muszą znaleźć się we wspólnej 

obudowie. W agregatach napędzanych 

przez silnik, sprężarkę montuje się bezpo-

średnio przy nim. Urządzenia wielotem-

peraturowe wyposażone są w pojedynczą 

sprężarkę i skraplacz oraz kilka parowni-

ków zamontowanych w poszczególnych 

komorach nadwozia chłodniczego. Dzięki 

temu możliwe jest przewożenie jednym 

pojazdem ładunków, które wymagają od-

miennych warunków. 

Większość użytkowników wykorzystuje 

agregaty do obniżania temperatury w ła-

downi. Niekiedy jednak konieczne jest jej 

ogrzanie, co nowoczesne urządzenia rów-

nież umożliwiają. 

Szczególnym typem urządzeń chłodni-

czych są agregaty eutektyczne. Stosuje się 

je przy transporcie mrożonek, lodów itp. 

Za chłodzenie odpowiedzialne są w nich 

płyty eutektyczne, będące swoistymi „aku-

mulatorami zimna”. One same schładzane 

są przez czynnik przepływający kanalika-

mi biegnącymi w ich wnętrzu. Oziębianie 

płyt odbywa się na postoju, a dokonuje tego 

elektryczny agregat, podłączany do sieci. 

Różne miary

Najmniejsze agregaty są stosowane 

w samochodach dostawczych. Tu regułą 

jest bezpośredni napęd sprężarki od sil-

nika pojazdu. Wadą tego rozwiązania jest 

zmienna wydajność agregatu, uzależniona 

P rawidłowy dobór agregatu jest 

związany nie tylko z wielkością ła-

downi, ale również warunkami eks-

ploatacji pojazdu. Daleki transport stawia 

inne wymagania niż dystrybucja, gdzie 

częste otwieranie ładowni powoduje, 

że zapotrzebowanie na moc chłodniczą 

agregatu jest znacznie większe. Dodat-

Osiągnąć i utrzymać
Przewozy chłodnicze wpłynęły na naszą dietę niemal tak, 
jak gotowanie w czasach prehistorycznych. Są dochodowe, 
ale wymagające, a jednym z głównych czynników sukcesu 
jest właściwy agregat. 

Schmitz-Cargobull oferuje nie tylko własną oś, ale od roku również firmowany przez siebie 
agregat chłodniczy T.KM One. Nowością jest wariant multitemperaturowy. 
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od obrotów silnika. Producenci niwelują ją 

do pewnego stopnia, sterując odpowiednio 

pracą zaworu. Ponadto jej znaczenie jest 

relatywnie małe, wobec typowego sposobu 

eksploatacji takich samochodów. Najczę-

ściej pracują one w dystrybucji, pokonując 

niewielkie odległości i szybko pozbywając 

się ładunku. 

W większych pojazdach montowane są 

agregaty z własnym napędem. Sprężarka 

działa dzięki małemu silnikowi wysoko-

prężnemu. Wydajność urządzenia jest 

skorelowana z pojemnością diesla, ale nie 

jest to prosta relacja. Dążąc do zwiększenia 

wydajności przy jednoczesnym obniżeniu 

kosztów eksploatacji oraz masy, konstruk-

torzy starają się stosować jak najmniejsze 

silniki, a pożądany efekt uzyskiwać za po-

mocą precyzyjnego sterowania lub dodat-

kowych urządzeń polepszających własno-

ści agregatu. 

Poza wydajnością chłodniczą, poda-

waną w watach, względnie kilowatach 

ważnym parametrem jest wydajność wen-

tylatorów zainstalowanych w parowniku 

agregatu. To one są odpowiedzialne za 

prawidłowe rozprowadzanie schłodzone-

go powietrza w ładowni oraz odbiór ciepła 

pochodzącego z ładunku. Wydajność wen-

tylatorów jest wyrażana w m3/h. 

Użytkownicy agregatów z własnym 

napędem są żywo zainteresowani trze-

cim parametrem, jakim jest zużycie pa-

liwa, mierzone w litrach na motogodzinę 

(l/mth). Najnowsze urządzenia mają funk-

cje, które pozwalają ograniczać spalanie 

dzięki inteligentnemu sterowaniu pracą 

agregatu. 

Montaż agregatu w lekkim samochodzie dos-
tawczym zawsze jest kompromisem. Widoczny 
na zdjęciu parownik zajmuje sporo miejsca. 

Naczepa z agregatem Vector 1850, przeznaczo-
nym do pracy w dystrybucji. Urządzenie wyróżnia się 
wysoką mocą chłodniczą. 

Agregat Zanotti przeznaczony 
do samochodów dostawczych, napędzany 
3-cylindrowym silnikiem Perkins. 
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jest cicha praca, a często również uprosz-

czenie obsługi serwisowej wynikające 

z wyeliminowania pasków, służących do 

przekazywania napędu pomiędzy poszcze-

gólnymi elementami agregatu. Podatne na 

zerwanie paski występujące w tradycyj-

nych rozwiązaniach sprawiają najwięcej 

kłopotów podczas eksploatacji. 

Agregaty o napędzie elektrycznym oraz 

wybrane modele tradycyjnych mają możli-

wość zasilania na postoju z zewnętrznego 

źródła prądu. Jest to przydatne np. podczas 

przeprawy promowej, a także wówczas, 

gdy naczepa zmuszona jest pełnić funkcję 

tymczasowego magazynu. 

Stosowanie hermetycznych sprężarek 

pozwala uszczelnić układ i zapobiega in-

nej, typowej awarii, jaką jest „ucieczka” 

czynnika. Prowadzi ona do obniżenia 

wydajności agregatu, a może również 

wywoływać groźne w skutkach uszkodze-

nia. Ponadto wydostający się na zewnątrz 

czynnik stanowi zagrożenie dla środowi-

ska naturalnego. 

Związaną z tym innowacją jest zastępo-

wanie obecnych czynników chłodniczych 

pracujących w obiegu zamkniętym neu-

tralnym dla środowiska dwutlenkiem wę-

gla (CO2). W razie wycieku z instalacji nie 

powoduje on szkód. 

Alternatywnym rozwiązaniem są urzą-

dzenia chłodnicze wykorzystujące azot 

lub dwutlenek węgla przechowywany 

w zbiorniku i uwalniany przez parownik 

stosownie do zapotrzebowania na niską 

temperaturę w ładowni. Ich wadą jest 

konieczność uzupełniania czynnika. Uży-

wanie ich wymaga uwagi również z inne-

go powodu: gaz nagromadzony wewnątrz 

ładowni może uniemożliwiać ludziom 

przebywanie w jej wnętrzu przez pewien 

czas po otwarciu drzwi. 

Nie sam agregat

Regulacja temperatury odbywa się za 

pomocą elektronicznych urządzeń steru-

jących, które pozwalają dostosować tryb 

pracy agregatu do ładunku oraz rodzaju 

przewozu. Rejestratory temperatury do-

kumentują przebieg transportu, a coraz 

częściej współpracują z systemami umoż-

liwiającymi zdalny odczyt parametrów, 

a nawet zmianę ustawień czy uruchomie-

nie agregatu. 

Stworzenie i utrzymanie prawidłowych 

warunków przewozu zależy nie tylko od 

agregatu. Ważna jest również jakość za-

budowy, szczególnie współczynnik prze-

nikania ciepła, jaki ją charakteryzuje, 

a także sposób użytkowania pojazdu. Nale-

ży pamiętać, że agregat nie służy do schła-

dzania ładunku, a jedynie do utrzymania 

jego temperatury. Dostające się do wnętrza 

produkty powinny już mieć wymaganą 

temperaturę. Ponadto należy je rozmie-

ścić tak, aby możliwy był obieg powietrza 

wewnątrz zabudowy i chłód rozchodził się 

równomiernie. 

Nawet najnowocześniejszy agregat musi 

być dopasowany do zadań i właściwie uży-

wany, aby mógł odsłonić pełnię swoich 

zalet, która objawi się m.in. w niskich wy-

datkach na paliwo i obsługę. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, M. Marczuk

Dla kupujących istotna jest również ni-

ska masa agregatu. W przypadku urządzeń 

stosowanych w małych pojazdach liczy się 

zwarta budowa i możliwość zamontowa-

nia ich tak, aby nie ograniczały przestrzeni 

ładunkowej i nie wystawały poza obrys sa-

mochodu lub wystawały nieznacznie, jeśli 

są zamontowane na dachu. 

W typowych agregatach funkcja grzania 

realizowana jest najczęściej poprzez skie-

rowanie czynnika chłodniczego ze sprę-

żarki wprost na parownik. W nowszych 

modelach spotyka się grzałki elektryczne, 

które eliminują konieczność wykorzysty-

wania sprężarki. Pracują jedynie wenty-

latory rozprowadzające ciepłe powietrze, 

przez co urządzenie jest wydajne i ciche. 

Elektrycznie 
i nieszkodliwie

Coraz częściej do napędu sprężarki wy-

korzystuje się silnik elektryczny. Dotyczy 

to zarówno agregatów z napędem dostar-

czanym przez pojazd, jak i tych z własnym. 

W pierwszym wypadku sprężarka jest 

napędzana silnikiem elektrycznym, zasi-

lanym z instalacji pojazdu. W drugim wy-

korzystuje się generator prądu, napędzany 

przez silnik Diesla. Zaletą tych urządzeń 

Wcale na to nie wygląda, ale „czapeczka” na samo-
chodzie to agregat chłodniczy. Aerodynamiczna forma 
nie wpływa negatywnie na wydajność urządzenia. 

Agregaty Mitsubishi pozostają pro-
duktem niszowym, pomimo wysokiej 
jakości i walorów użytkowych. 

Chłodnia z agregatem T800R firmy Thermo King, 
wyposażonym we własny napęd. Model ten może 
być stosowany w zabudowach o długości do 9,5 m. 

Wnętrze chłodni umożliwiającej prze-
wóz ładunków w komorach, w których 
panuje odmienna temperatura. 

Agregat Frigoblock napędzany od silnika po-
jazdu za pośrednictwem trójfazowego alternatora. 
Na postoju może być zasilany z sieci. 
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P roducent ustanawia nowe wzorce 

w segmencie ogumienia wysokiej 

klasy, odpowiadając na coraz wyższe 

wymagania oraz różnicując ofertę nowych 

rodzin opon do pojazdów ciężarowych 

pod względem poszczególnych obszarów 

zastosowań. 

Dopasowane do zadań

Nowe opony Conti Hybrid idealnie 

wpisują się w zmiany zachodzące w regio-

nalnym transporcie towarów. To uniwer-

salne ogumienie może sprostać różnym 

codziennym wyzwaniom, z jakimi mają do 

czynienia dystrybutorzy towarów i opera-

torzy fl ot, działający w skali regionalnej. 

Pojazdy takie często przyspieszają i hamu-

ją, manewrują oraz pokonują zakręty na 

zróżnicowanej nawierzchni. 

Konstruktorzy Continentala przepro-

jektowali bieżnik opony i skład mieszanki. 

Dzięki temu powstał produkt o dłuższym 

przebiegu, znakomitych właściwościach 

na mokrej nawierzchni i podczas hamo-

wania oraz niskich oporach toczenia. 

Nowe opony Conti Hybrid sprawdzają się 

jako ogumienie uniwersalne w segmencie 

premium. Występują w rozmiarach 17,5”, 

19,5” oraz 22,5”. 

Cały asortyment opon Conti Hybrid 

w rozmiarze 22,5” do ciężkich pojazdów 

użytkowych będzie po raz pierwszy pre-

zentowany podczas hanowerskiej wystawy. 

Na ekspozycji znajdą się także wprowadzo-

ne niedawno opony Conti Hybrid HS3 na 

oś kierowaną oraz HD3 na oś napędzaną 

i HT3 do przyczep i naczep, które pojawią 

się na rynku w 2015 roku.

Continental zaprezentuje również za-

awansowaną technicznie generację opon 

Conti EcoPlus. To ogumienie przeznaczone 

głównie do eksploatacji na autostradach, 

opracowano specjalnie do nowoczes-

Przyszłość w ruchu
Motto tegorocznej wystawy pojazdów użytkowych IAA: „Driving 
the Future” doskonale pasuje do najnowszych produktów 
Continentala. Koncern jednak ma własne hasło na tę okazję: 
„The Future in Motion”. 

ContiPressureCheck alarmuje o spadku poziomu 
ciśnienia w oponach naczepy.

nych zestawów drogowych. Jego stosowa-

nie może obniżyć zużycie paliwa nawet 

o 1,9 l/100 km przy równie wysokich 

przebiegach. Nowe opony Conti EcoPlus 

w istotnym stopniu przyczyniają się zatem do 

ograniczenia kosztów eksploatacji pojazdu.

Innowacje dla oszczędności

Continental cały czas rozwija elektro-

niczny system do monitorowania opon. 

ContiPressureCheck współpracuje z czuj-

nikami ciśnienia i temperatury w opo-

nach, a informacja o ewentualnych od-

chyleniach od normy jest podawana na 

wyświetlaczu w kabinie kierowcy. Jedną 

z innowacji prezentowanych przez Con-

tinentala na IAA jest funkcja automatycz-

nego wykrywania przyczepy (ATL), czyli 

inteligentne złącze samouczącego się sys-

temu ContiPressureCheck, które może 

być używane z różnymi przyczepami. Po 

zmianie naczepy dołączonej do ciągni-

ka system automatycznie wykrywa dane 

z czujników umieszczonych w jej opo-

nach. Urządzenie skutecznie zapobiega 

nadmiernemu zużyciu paliwa i uszkodze-

niu opon wskutek spadku ciśnienia. Jak 

zapewnia producent, koszty inteligentne-

go systemu monitorowania zwracają się 

bardzo szybko. ▐

Fot. Continental
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Zestawy przestrzenne to jeden 

z segmentów, który w ostatnim 

czasie cieszy się sporym zaintere-

sowaniem nie tylko na polskim rynku 

transportowym. Nie mogłoby więc 

zabraknąć takich pojazdów w ofercie 

polskiego producenta. Wielton High 

Volume jest wyjątkowo dobrze skonfi -

gurowany. Wielkogabarytowe zestawy 

są zbudowane ze stali konstrukcyjnej 

o podwyższonej wytrzymałości. Zasto-

sowana w nich podłoga umożliwia za-

ładunek wózkiem widłowym o nacisku 

osi do 5500 kg. Pojazdy są przystoso-

wane do przewozu towarów wymaga-

jących standardów TIR, VDI XL oraz 

DIN EN 12642 do przewozu opon.

Zestawy przestrzenne posiadają 

również certyfi kat homologacji COC 

Unii Europejskiej pozwalający na 

Wielton w tym roku odnotował 39% udział w rynku 
zestawów przestrzennych. Taki wynik plasuje firmę 
z Wielunia na pierwszym miejscu w Polsce.

Zestaw do pierza

przewóz różnego rodzaju towarów 

w transporcie międzynarodowym. 

W ofercie jest dostępna konfi guracja 

z systemem przejazdowym oraz czte-

ropoziomowym i podnoszonym stela-

żem dachu, który powiększa kubaturę 

o 2,88 m3. Zestaw przestrzenny 

o pojemności ładowni 120,06 m3 

jest również optymalny pod wzglę-

dem ładowności. Pojazdy są wypo-

sażone w safety lock (system umoż-

liwiający bezpieczne zamocowanie 

ładunku) oraz dodatkowe uchwyty 

w podłodze do mocowania ładunku. 

W fabryce w Wieluniu dostęp-

ne są również zestawy z obrotni-

cą, w tym do przewozu kontene-

rów morskich oraz komunalnych 

i z przyczepą skrzyniową.  ▐

Fot. M. Kij

Warto jednak pamiętać, że nowe części, ale nie-
oryginalne, od nierenomowanych producentów bar-
dzo często nie spełniają żadnych norm jakościowych 
stawianych przez wytwórców pojazdów. Montaż takiej 
części w dłuższej perspektywie czasowej nie ma uza-
sadnienia ekonomicznego, często też powodując złe 
działanie, lub nawet awarię innych współpracujących 
ze sobą podzespołów. Czas poprawnego działania 
takiej części również odbiega znacząco od oryginału.

Zgoła inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku 
części regenerowanych. Firmy je oferujące wykorzy-
stują bardzo często w procesie regeneracji fabryczne 
podzespoły i technologie. Finalnie po regeneracji otrzy-
mujemy produkt nie odbiegający parametrami pracy 
od oryginału, za to w znacznie korzystniejszej cenie. 
Kolejną pomijaną z reguły zaletą jest ekologia. Część 
zamienna z naszego pojazdu nie jest po prostu wyrzu-
cana na śmietnik. Po regeneracji jest wykorzystywana 
ponownie. Oszczędzamy w ten sposób energię i su-
rowce naturalne.

Jednym z elementów pojazdu, który łatwo można 
poddać procesowi regeneracji, jest filtr cząstek stałych 
w układzie wydechowym. Technologia regeneracji 
filtrów cząstek stałych w układzie wydechowym jest 
już całkowicie dopracowana. Filtr poddany procesowi 
regeneracji nie różni się żywotnością ani pozostałymi 
parametrami pracy od filtra fabrycznie nowego. Z takim 
zregenerowanym filtrem pokonamy bez problemów po-
dobną liczbę kilometrów. Nie powinno się zapominać 
o oszczędnościach finansowych, jakie można uzyskać, 
decydując się na regenerację filtra. Koszt takiej rege-
neracji to tylko niewielka część wydatków, które po-
nieślibyśmy w przypadku zakupu nowego podzespołu. 
W najbliższych latach dostępność będzie wzrastać, 
a koszty regeneracji będą spadać wraz z upowszech-
nieniem i rozwojem tej technologii.

Przemysław Sosnowski
ARTO Poland

Regenerowana nie gorsza
Gdy musimy wymienić jakąś część w po-
jeździe, często zadajemy sobie pytanie: 
nowa, regenerowana czy, jak to niestety 
wielu praktykuje, używana? O zagrożeniach 
i niebezpieczeństwach płynących z monta-
żu części używanych napisano już bardzo 
dużo. Krótko mówiąc, nie róbmy tego.
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Nowa oś nazywa się KTX. Bazuje na 

wcześniejszych konstrukcjach fi rmy 

Giagant Trenkamp & Gehle mającej 

siedzibę w Dinklage. Porozumienie mię-

dzy wytwórcą osi, a Krone jest fi nałem 

wieloletniej, owocnej współpracy. Giagant, 

którego oferta obejmuje m.in. osie do spe-

cjalistycznych pojazdów służących trans-

portowi ładunków nienormatywnych jest 

cenionym, ale niszowym producentem. 

Współpraca z naczepowym potentatem 

przynosi mu rozwój i stabilizację. Produk-

cja, która obecnie wynosi maksymalnie 

80 osi dziennie ma wzrosnąć do 300 sztuk, 

w systemie dwuzmianowym. Osie KTX 

będą powstawały na specjalnie wydzielo-

nej linii montażowej.

Co zyskuje Krone? Ambicja dorówna-

nia konkurentowi, który ma własną oś, 

ma pewną wagę, ale nie jest czynnikiem 

decydującym. Krone oferuje dobry pro-

dukt, który będzie mogło serwisować 

przy użyciu własnych części zamiennych. 

Przejmuje w ten sposób część lukra-

tywnego rynku usług posprzedażnych. 

Tendencja „sprzedaj i zarabiaj dalej”, 

rozpowszechniona wśród producentów 

samochodów, dosięgła rynku naczep. Fir-

ma z Werlte ukuła hasło „All-in-Krone” 

i z podziwu godnym rozmachem reali-

zuje je, wprowadzając obok własnej osi 

Na swoimNa swoim
Krone przejęło firmę Giagant i wzorem Schmitza proponuje własną oś. To część strategii 
przewidującej pełną obsługę klienta, żeby nie robił skoków w bok, szukając dostawcy części 
czy systemu telematycznego. 

Części zamienne marki Krone to sposób na ułatwienie życia klientom oraz zwiększenie obrotów. 
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również fi rmowane przez siebie części za-

mienne „Krone Parts”, pakiety serwisowe 

„Krone FairCare”, pomoc drogową „Kro-

ne Mobility”, usługi fi nansowe „Krone 

Finance”, wynajem naczep „Krone Fleet” 

oraz sprzedaż naczep używanych w ra-

mach „Krone Used”. Pomocna w codzien-

nej eksploatacji jest usługa „Krone Tele-

matics”, zaś wspomożeniem w sytuacji 

awaryjnej służy „Krone Service Locator”, 

który ułatwia odnalezienie najbliższego, 

z 14  000 europejskich partnerów Krone. 

Większość usług startuje na początek na 

rynku niemieckim, jednak z czasem roz-

powszechnią się również w innych pań-

stwach Europy. 

Prosto i rzeczowo

Oś KTX ma stosunkowo prostą kon-

strukcję. W jej budowie wykorzystano 

sprawdzone podzespoły renomowanych 

producentów i uwzględniono typowe pro-

blemy, jakie towarzyszą eksploatacji w ru-

chu długodystansowym. 

Bezobsługowe ułożyskowanie piasty 

ma 6 lat gwarancji bez limitu kilometrów. 

Kształt piasty sprawia, że łożyska są odda-

lone od tarcz hamulców i mniej narażone 

na przegrzewanie. Ich żywotność powin-

na być więc duża. Same łożyska dostarcza 

SKF. Hamulce to kompozycja zacisku Hal-

dex DBT22LT, siłownika Wabco i okładzin 

ciernych Jurid. Wymiana tarcz hamulco-

wych nie wymaga demontażu łożyska. Jest 

względnie łatwa i eliminuje ryzyko przy-

padkowego uszkodzenia łożysk. Kolejne 

udogodnienie dla klienta to częstotliwość 

przeglądów osi. KTX będzie wymagała 

kontroli raz w roku. 

Kuta belka osi ma przekrój okrągły 

i wspiera się na wahaczach mocowanych 

do wsporników przez charakterystycz-

ne dla Giganta tuleje mimośrodowe. Oś 

KTX ma masę 435 kg, co jest wielkością 

przeciętną w tej klasie produktów. Za to 

Konstruktorzy KTX położyli nacisk na 
żywotność i łatwość obsługi. Aby wymienić 
tarczę hamulcową nie trzeba demontować 
łożyska. Samo łożysko jest bezobsługowe. 

Oś KTX będzie stosowana we 
wszystkich pojazdach Krone, ale nie 
od razu. Ponadto nabywcy wciąż będą 
mogli wybrać inny typ osi. 
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ryglowane są 8 blokadami, które może 

zwolnić jedynie dwustopniowo: naj-

pierw za pomocą systemu telematycz-

nego musi wydać polecenie dyspozy-

tor, a potem kierowca wprowadza kod 

bezpieczeństwa. System „Door Protect 

High Security” monitoruje również 

dach i boki pojazdu. Dodatkowym wy-

posażeniem ułatwiającym jazdę są trzy 

czujniki TailGUARD firmy Wabco, 

które wykrywają odległość od rampy 

i automatycznie wyhamowują pojazd, 

gdy pojawi się przeszkoda. Naczepa 

ma również system kontroli ciśnienia 

w oponach. 

Specjalistycznej wersji doczekała się 

również naczepa Mega Liner. Model Mul-

tiTyre został opracowany z myślą o trans-

porcie opon. Kluczowym rozwiązaniem, 

który podnosi użyteczności naczepy jest 

wzmocniona, dwuwarstwowa plandeka 

z wbudowanymi w nią pięcioma alu-

miniowymi profi lami znajdującymi się 

pomiędzy każdym z czterech pól kłonic. 

Dodatkowo po obu stronach naczepy, na 

całej jej długości są dwie linki, naciągane 

za pomocą hydraulicznych pomp ręcz-

nych. Nie trzeba stosować dodatkowych 

pasów, chyba że zleceniodawca ma od-

mienne życzenie. Potwierdzeniem uży-

teczności i jakości systemu MultiTyre jest 

atest TÜV Nord. 

Interesującą propozycją jest naczepa 

Mega Liner Multos Plus. Stworzona jako 

pojazd objętościowy, z ładownią wiel-

kości 100 m3 i sprzęgiem na wysokości 

950 mm może być przebudowana samo-

dzielnie przez użytkownika na zwykłą 

naczepę przystosowaną do siodła znajdu-

jącego się na wysokości 1050÷1150 mm. 

Cała operacja zajmuje dwóm mechanikom 

najwyżej kilka godzin. Wbrew pozorom 

nowa propozycja Krone nie wynika z chęci 

zaoferowania klientowi uniwersalnego po-

jazdu, elastycznie dostosowującego się do 

chwilowych potrzeb. Twórcy Multos Plus 

wybiegli myślą w przyszłość, ku chwili, gdy 

pojazd będzie odsprzedawany na rynku 

wtórnym, gdzie większym zainteresowa-

niem cieszą się naczepy standardowe niż te 

typu „mega”. 

Fabryki Krone w Werlte i Lübtheen 

pracują na dwie zmiany. Stabilny jest 

poziom produkcji nadwozi wymiennych 

w Herzlake. Jedynie tureckie Tire nie 

osiągnęło spodziewanego poziomu pro-

dukcji 2 tys. naczep rocznie i zatrzyma-

ło się na 1,2 tys. Jest to w dużej mierze 

wynikiem chwiejnej sytuacji politycznej 

w Turcji i krajach ościennych. Mimo to 

Krone spodziewa się zamknąć rok fi nan-

sowy 2012/13 obrotami przekraczającymi 

1,6 mld euro. 

Eksport pojazdów sięga 70% obrotów. 

Osłabł znacznie popyt w Rosji, ale Krone 

liczy na rodzimy rynek, który powinien 

właśnie szykować się do wymiany taboru, 

zachłannie kupowanego przed kryzysem 

z 2008 r. Oferta nowoczesnych produktów 

„wokół naczepy” została zresztą stworzo-

na w pierwszym rzędzie z myślą o krajach 

rozwiniętych, gdzie nabywcy żywo inte-

resują się rozwiązaniami oszczędzający-

mi kosztów i kłopotów oraz serio traktu-

ją zrównoważony rozwój transportu dro-

gowego. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Naczepa Mega Liner MultiTyre ma wzmocnioną 
plandekę, która gwarantuje, że przewożone opony 
dotrą do celu w dobrym stanie i w komplecie. 

Nowatorski system pasów MultiStrap 
podwieszonych pod dachem pozwala 
szybko umocować ładunek. 

można oczekiwać, że będzie wytrzymała 

i długowieczna. Stanowi również uła-

twienie dla fabryk Krone, ponieważ jej 

montaż w naczepie jest względnie mało 

pracochłonny. 

Wysoka jakość osi została potwier-

dzona w testach praktycznych, a także 

laboratoryjnie przez Instytut Frauenho-

fera. KTX ma być standardowym wypo-

sażeniem wszystkich pojazdów Krone, 

ale fi rma nie oczekuje, że swoimi osiami 

od razu zaleje rynek. Nadal w katalogu 

pozostają do wyboru zespoły BPW, SAF, 

Daimler czy Valx. 

Specjalizacja 
i dodatki

Własna oś jest główną, ale nie jedyną 

nowością, jaką Krone szykuje na tego-

roczną wystawę IAA w Hanowerze. Firma 

stale stara się spełnić rosnące oczekiwania 

nabywców, a nierzadko inicjuje zaintere-

sowanie rozwiązaniami usprawniającymi 

przewóz ładunków i polepszającymi wy-

dajność transportu. 

Świadectwem dążenia fi rmy do zapew-

nienia kompleksowej obsługi jest naczepa 

Profi  Liner, której wszystkie podzespoły, 

naturalnie z osiami włącznie, są mar-

ki Krone. „Takie całościowe rozwiązanie 

oznacza dla naszych klientów znacznie 

prostsze i szybsze serwisowanie pojaz-

du” — wyjaśnia szef fi rmy Bernard Kro-

ne. Łatwiej również kontrolować koszty. 

Innowacją, która oszczędza kierowcy 

wysiłku jest nowy system mocowania ła-

dunku MultiStrap. Są to pasy napinające 

podwieszone pod dachem naczepy. Po za-

ładowaniu pojazdu wystarczy stanąć przy 

naczepie, ściągnąć je w dół i naciągnąć. 

Uciążliwe przekładanie ich nad ładunkiem 

nie jest konieczne. 

Jednym z nowych pomysłów jest lek-

ki wariant naczepy Coil Liner, przezna-

czonej m.in. do transportu kręgów stali, 

nazwany Ultra. Rezygnując z koła zapa-

sowego, można zredukować masę własną 

pojazdu do 5,85 t. Naczepa ma specjalnie 

opracowaną, odchudzoną ramę z cień-

szymi, za to wyższymi podłużnicami. 

Zarówno one, jak i poprzeczki są perfo-

rowane. Pojazd porusza się na osiach SAF 

z hamulcami z tarczami 370 mm. Wy-

posażony jest w aluminiowe felgi Alcoa. 

Wewnątrz nadwozia mogą swobodnie 

poruszać się wózki widłowe o obciążeniu 

na oś do 5460 kg. 

Z kolei oferta naczep Cool Liner 

została wzbogacona o odmianę High 

Security. Przeznaczona jest dla użyt-

kowników wożących cenne ładunki, do 

których należą m.in. leki. Tylne drzwi 
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– osie SAF 
– duża tarcza,
– oś podnoszona, 
– podłoga 6 mm, 
– rama stalowa, 
– mulda aluminiowa, 
– podest technologiczny, 
– plandeka, 
– klapa zewnętrzna
– waga z w/w  wyposażeniem: 4748 kg!

– długość przestrzeni załadunkowej: 8200 mm,
– 3 osie SAF,
– zawieszenie mechaniczne,
– hamulce bębnowe,
– ogumienie 235/75 R 17, 5 Continental,
– poszerzenie przestrzeni ładunkowej do 3 000 mm wraz z tablicami 
 ostrzegawczymi i lampą błyskową,
– zaczep ø 40 mm,
– najazdy mechaniczne – sprężynowe długość 2800 mm szerokość 750 mm,
– uchwyty do mocowania ładunku 8 par 10-tonowych, 7 par 5-tonowych,
– rama ocynkowana,
– koło zapasowe
– skrzynka narzędziowa plastikowa

– 3 osie BPW, 
– 3-cia oś skrętna blokowana do manewrowania,
– hamulce bębnowe, 
– najazdy mechaniczne dł. 2800 mm szer. 750 mm, 
– rozszerzenie dolnego pokładu do 3 metrów wraz z tablicami
 ostrzegawczymi i lampa błyskową,
– uchwyty do mocowania ładunku 12 par 5-tonowych, 10 par 10-tonowych,
– skrzynka narzędziowa plastikowa,
– skrzynka narzędziowa stalowa w gęsiej szyi,
– uchwyt do mocowania koła zapasowego wraz z kołem, 
– burty aluminiowe na górny pokładzie o wysokości 400 mm, 
– kolor niebieski

WIĘCEJ INFORMACJI: LUX-TRUCK Sp. z o.o.
ul. Świętej Katarzyny 10, 55-011 Siechnice, tel. 71/341 97 26, 601 40 90 55

www.lux-truck.com.pl

Fliegl 25 m3 LIGHT 

OKAZJE FLIEGL’A 

Fliegl niskopodwoziowa
trzyosiowa SDS 470 

dł ść t i ł d k j 8200

Fliegl nowa przyczepa 

niskopodwoziowa DTS 300P 

– z prostą podłogą



Podczas przedpremierowego spotka-

nia, na dwa miesiące przed targami 

IAA, Schmitz Cargobull zaprezen-

tował nowe produkty. Największą nowo-

ścią jest nowe pokolenie naczep o nazwie 

Genios. Nowa generacja pojazdów zosta-

nie zaprezentowana publiczności po raz 

pierwszy na targach IAA 2014 w Hano-

werze. 

O 60% krócej

Zasadniczą zmianą w generacji Genios 

jest sposób wytwarzania profi li nośnych. 

Podłużnice ramy są wykonywane z profi -

li w kształcie litery Z, zamiast dotychcza-

sowego H. Technologię spawania zastą-

piono walcowaniem gotowych profi li na 

zimno. Zmiana ta kosztowała producen-

ta 10 mln euro, które zainwestowano 

w rozwój nowych technologii oraz ponad 

30 mln euro, które pochłonęła budo-

wa systemu produkcyjnego w zakładach 

w Altenberge. Okres wdrażania produkcji 

trwał dwa i pół roku. W tym celu wybudowa-

no i wyposażono w nowe technologie nową 

halę produkcyjną o wielkości 12 tys. m2.

Tutaj od lipca 2014 r. zjeżdżają z taśmy 

produkcyjnej nowe komponenty. 

Każdy profi l jest przepuszczany przez 

14 obrotowych głowic tocznych, które 

poprzez wywieranie dużego nacisku na-

dają mu pożądany kształt. Osobno jest 

formowana górna i dolna krawędź. Każ-

dy profi l jest wytwarzany jako jedna część 

i wychodzi z produkcji bez nawet pojedyn-

czego szwu spawalniczego. Unika się w ten 

sposób naprężeń materiału, które powstają 

podczas spawania. Nie jest też potrzebne 

prostowanie po spawaniu. 

Obróbka jednego profi lu zajmuje około 

2,5 minuty. W ciągu 8-godzinnej zmia-

ny można wyprodukować do 90 profi li. 

Dzięki temu czas ich produkcji skrócono 

o 60%, przy czym uzyskano wyższą jakość 

i precyzję wykonania. Proces walcowa-

nia pozwala, w połączeniu ze stosowaną 

technologią skręcania i przygotowanym 

zestawem otworów, na stosunkowo późne 

indywidualizowanie danej naczepy pod 

potrzeby klienta. 

Zaletą nowej konstrukcji jest zwiększo-

na wytrzymałość materiału i wyższa stabil-

ność podwozia przy zachowaniu tej samej 

masy. Naczepa jest bardziej odporna na 

obciążenia, co jest szczególnie istotne pod-

czas transportowania ciężkich ładunków 

obciążających tylko część pojazdu. Zwięk-

szono również niezawodność, eliminując 

spawy. Większa precyzja wykonania pozy-

Rośnie nowe pokolenie
Schmitz Cargobull notuje wzrost sprzedaży. W ostatnim roku obroty koncernu wzrosły 
o 9% i wyniosły 1625 mln euro. Produkcja naczep zwiększyła się o 11,5% – do 45 300 sztuk. 
Ale na tym niemiecki producent nie zamierza poprzestać. Strategia firmy na kolejne lata 
przewiduje dalsze umacnianie pozycji i wchodzenie na nowe rynki. 
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Messe- und Kongress-GmbH      
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www.transfairlog.com
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Opus//G GmbH, 
Jork

tywnie wpływa na ogólną jakość pojazdu. 

Poprawiono także technologię łączenia 

elementów, dzięki czemu naczepy mają 

być łatwiejsze w serwisowaniu i naprawie.

Przede wszystkim jakość

Podwozie naczepy jest budowane 

w sposób modułowy. Umożliwia to szeroki 

zakres możliwych wariantów do zamonto-

wania oraz stosowanie różnych rozstawów 

kół i osi. Ponadto elementy mogą być łatwo 

wymieniane w przypadku konieczności na-

praw. Podwozia są ocynkowane. Schmitz 

udziela 10-letniej gwarancji na korozję.

Jednocześnie asortyment naczep mocno 

ustandaryzowano: zamiast 280 wariantów 

spawanej ramy nośnej będzie teraz oferowa-

nych około 20, produkowanych w technolo-

gii walcowania na zimno. Produkcja nowych 

ram jest wdrażana stopniowo. Stare i nowe 

linie produkcyjne biegną obecnie równole-

gle, ale już pod koniec 2014 r. 75% podwozi 

będzie produkowanych nową metodą. 

„Podczas gdy nasi konkurenci często sta-

wiają na produkcję za granicą, dla Schmitz 

Cargobull ważnym elementem pozo-

staje jakość. Dostrzegamy dużą wartość 

w utrzymaniu produkcji w istniejących 

zakładach i możliwości wykorzystania wy-

soko wykwalifi kowanych pracowników” 

– mówi Ulrich Schumer, prezes Schmitz 

Cargobull AG. 

Profi le wzdłużne nowej generacji do 

naczep Genios, jako kluczowe elementy, 

wykonywane są w Altenberge i dostar-

czane jako części modułowe do zakładów 

w Hiszpanii, Litwie i Rosji. Tam z po-

szczególnych komponentów montowane 

są gotowe naczepy. Genios mają być pro-

dukowane również w Chinach. W ramach 

joint venture z fi rmą Dongfeng Motor 

Group Schmitz Cargobull zdecydowało 

o inwestycji w nową fabrykę w Wuhan 

w Chinach. Już we wrześniu 2014 r. rusza 

produkcja. Jeszcze w tym roku ma zostać 

Nowa podłoga antypoślizgowa jest całkowicie 
pokryta folią, która zwiększa współczynnik 
tarcia i bezpieczeństwo pracy kierowcy przy 
zabezpieczaniu ładunku. Podłoga ma kolor 
niebieski w celu lepszej identyfikacji.
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łogę antypoślizgową własnej konstrukcji. 

Podłoga ze sklejki jest całkowicie pokryta 

folią, która znacznie zwiększa współczyn-

nik tarcia i bezpieczeństwo pracy kierowcy 

przy zabezpieczaniu ładunku. Podłoga ma 

współczynnik tarcia μ = 0,6, co jest dużym 

postępem wobec stosowanych powszech-

nie powłok o współczynniku μ = 0,3. 

Kolejną nowością jest cichobieżna ru-

choma podłoga MF6 z certyfi katem PIEK. 

Łączy ona dużą trwałość, niski poziom 

hałasu i większą odporność na zrywanie 

z wyjątkowym poziomem zabezpieczenia 

ładunku. Wzdłużne rowki z poprzeczny-

mi przetłoczeniami zapewniają jej wła-

ściwości antypoślizgowe. Hałas podczas 

załadunku i rozładunku jest nawet niższy 

od wymaganego przez PIEK (60 dB), więc 

naczepa może pracować w strefach, gdzie 

obowiązują ograniczenia co do emisji ha-

łasu. Współczynnik tarcia podłogi spełnia 

wymogi certyfi katu TÜV i certyfi katów 

dla palet drewnianych i klatek stalowych. 

W podłodze umieszczono sześć profi li do 

zabezpieczania ładunku. Podczas hano-

werskiej wystawy zostanie też pokazany 

nowy rygiel zamykający umieszczony na 

podłodze i w dachu. 

W nowej lekkiej naczepie wywrotce S.KI 

wprowadzono innowacyjne zintegrowane 

techniki bezpieczeństwa. Podwozie ma 

optymalnie wyciągniętą sekcją siodła, co 

ma zapewnić optymalną stabilność nacze-

py. Nad bezpieczeństwem czuwa również 

elektronika. Specjalny system ostrzega 

o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach, 

np. podczas podnoszenia skrzyni na nie-

równym terenie, zwłaszcza gdy ciągnik 

jest ustawiony pod zbyt ostrym kątem do 

naczepy lub gdy ustawienie zestawu prze-

kroczy określony kąt nachylenia. Kierowca 

jest również alarmowany, gdy pojazd rusza, 

a skrzynia nie jest całkowicie opuszczona 

po wyładunku.

Aby ułatwić ruszanie w terenie, zwłasz-

cza ciągnikom z napędem 4×2, naczepa 

może być również wyposażona w nowe, 

zautomatyzowane wsparcie napędu. Sys-

tem identyfi kuje problemy i poprawia 

trakcję poprzez opuszczenie osi unoszonej 

lub opróżnienie miechów na pierwszej osi. 

W naczepach wywrotkach do przewo-

żenia asfaltu jako dodatkowa opcja zna-

lazła się elastyczna izolacja termiczna. 

Gdy skrzynia jest wyłożona matami, może 

przewozić ładunki w temperaturze do 

200°C. Zapewniona jest wymagana odpor-

ność termiczną ≥1,65 m²/kW. Dodatkowe 

wyposażenie do transportu asfaltu waży 

około 120 kg, więc pojazd nie traci na ła-

downości. 

Szeroka gama produktów i zakres wpro-

wadzanych nowości wskazują, że Schmitz 

nie żartuje. Innowacyjne technologie mają 

przekonać nie tylko odbiorców w Europie, 

ale również w Chinach. 10% tego ogrom-

nego rynku to ambitny cel, który ma szan-

sę na powodzenie. ▐

Marcin Marczuk
Fot. M. Marczuk, Schmitz

wyprodukowanych pierwsze 500 naczep, 

a w ciągu 5 lat fi rma zamierza osiągnąć 10% 

udział w chińskim rynku, szacowanym na 

175 do 200 tys. naczep rocznie. 

Pomocne udoskonalenia

Podczas przedpremierowego spotkania 

Schmitz zaprezentował także nowe przy-

datne funkcje w wyposażeniu naczep. Na-

czepa uniwersalna S. CS Universal otrzy-

mała nową ścianę czołową i walcowane 

słupki narożne. Projektując tylną ścianę, 

również kontynuowano myśl walcowa-

nia na zimno. Stalowa rama tylna zawiera 

przynitowane zawiasy drzwi wraz ze zin-

tegrowaną osłoną przeciwuderzeniową na 

całej wysokości. Nowy, ręcznie otwierany 

dach przesuwny jest chroniony przez profi l 

przy wspornikach narożnych. Konstrukcja 

wspornika przesuwnego została skorygo-

wana – dzięki dwupunktowemu moco-

waniu zwiększyło się bezpieczeństwo i ła-

twość przesuwania i pozycjonowania.

Na targach IAA w Hanowerze Schmitz 

zaprezentuje po raz pierwszy nową pod-

Podłużnice generacji Genios są walcowa-
ne na zimno. Każdy profil jest przepusz-
czany przez 14 obrotowych głowic 
tocznych, nadających mu pożądany kształt. 
Dzięki produkcji w tym systemie uzyskuje 
się zwiększoną wytrzymałość materiału 
i wyższą stabilność podwozia 
przy zachowaniu tej samej masy. 

Nowe elementy wyposażenia i na-
czepy są gruntownie testowane we 
własnym centrum testowym Cargo-
bull Valiadation Center. Test trwa
6 tygodni i stwarza warunki odpo-
wiadające całemu życiu naczepy.  

Niemieckie przepisy mające na celu poprawę jakości dróg 
narzucają przedsiębiorstwom transportowym od stycznia 
2015 r. obowiązek przewożenia asfaltu pojazdami z izolacją 
cieplną. W ten sposób asfalt nie będzie się ochładzał i tracił 
swoich właściwości. Odpowiedzią na taką potrzebę rynku 
jest naczepa wywrotka z elastyczną izolacją termiczną.

www.truck-van.pl
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Wywrotki Light zdobyły już uznanie 

wśród użytkowników. Największą 

ich zaletą jest niska masa własna 

i najwyższy stopień ścieralności aluminium 

– 110 w skali Brinnella. Rama z wysoko-

gatunkowej stali ma otwory nadające jej 

sprężystości i niezwykłej wytrzymałości. 

Otwory te są odpowiednio przetłaczane 

i stosowane przez Fliegla konsekwentnie 

od 20 lat. Fliegl już dawno ma za sobą testy 

z otworami w ramie, stosuje tylko sprawdzo-

ne niezawodne technologie przetłaczania. 

Otwory w ramie 20 lat temu miały zwiększyć 

trwałość i wytrzymałość ramy. Dopiero od 

kilku lat zwraca się uwagę na masę własną 

pojazdu. Tajemnicą sukcesu Fliegla jest od-

powiednie przetłoczenie otworów, pod od-

powiednimi kątami, wygięciami itp.

Niezawodny termos

Najnowszym patentem Fliegla jest wy-

wrotka Termos-Asphaltprofi  do przewozu 

asfaltu. W Niemczech wg obowiązujących 

przepisów do budowy powierzchni asfalto-

wej powyżej 18 m2 (3 km drogi) wykonawca 

musi dostarczać asfalt w „termosach” – po-

jazdach utrzymujących temperaturę asfaltu 

pobieranego z wytwórni mas bitumicznych. 

Mimo że przepis ten będzie obowiązywał 

od 2019 r., w Bawarii w 30÷40% przetargów 

inwestorzy stawiają takie wymagania już 

w tej chwili, choćby ze względu na oszczęd-

ności płynące z ograniczenia napraw gwa-

rancyjnych. Ten warunek pojawia się rów-

nież coraz częściej w polskich przetargach. 

Nic dziwnego, ponieważ asfalt przewożony 

w standardowych pojazdach na dużych od-

ległościach traci temperaturę, a co za tym 

idzie swoje najcenniejsze właściwości… 

Łatwo znaleźć odpowiedź, dlaczego remon-

towany odcinek drogi późną jesienią potra-

fi  być na nowo naprawiany wiosną. Powód 

– pokruszony asfalt.

Konstruktorzy Fliegla opracowali cał-

kiem nowy model wywrotki z izolacją na 

całej powierzchni muldy, będącą ich naj-

nowszym patentem. Zastosowany przez 

Fliegla izolator jest odporny na: wilgoć, nie 

nasiąka wodą, nie poddaje się wibracjom 

podczas transportu (nie zbija się) – dlate-

go przez długie lata zachowuje swoje spe-

cjalistyczne właściwości „termosu”, chroni 

temperaturę asfaltu na całej powierzchni, 

a pojazd nie zmienia swej masy. 

W swej ofercie Fliegl posiada „termosy” 

o kubaturach: 25 i 28 m3 w ramach pojaz-

dów typu light i standard. Opatentowany 

sposób izolacji pozwolił fi rmie Fliegl osią-

gnąć najwyższe współczynniki zachowa-

nia temperatury asfaltu.

Na budowę i do armii

Fliegl ma w swej ofercie również uni-

wersalne 2-, 3-, 4- i 5-osiowe przyczepy 

niskopodwoziowe. Na szczególną uwagę 

zasługuje świetnie sprzedający się w Polsce 

model: 2-osiowy DTS 300. Jest produko-

wany na ocynkowanej ramie w wersjach: 

z prostą podłogą oraz z balkonem. Ma 

wszechstronne zastosowanie od przewozu 

materiałów budowlanych np. rur – wy-

starczy dodatkowo wyposażyć przyczepę 

w kłonice, po przewóz różnej wielkości 

ciężkich maszyn budowlanych na posze-

rzanych pokładach do 3 m. Dzięki regu-

lacji wysokości i długości dyszla może być 

stosowana do samochodów ciężarowych 

oraz ciągników rolniczych. Długość nośna 

pokładów jest regulowana od 6 do 8 m. 

Przyczepa posiada możliwość doposaże-

nia w najazdy mechaniczne lub z napędem 

hydraulicznym. 

Na zamówienie fi ńskiego wojska Fliegl 

wyprodukował 10 sztuk 4-osiowych przy-

czep niskopodwoziowych VTS o ładow-

ności 36,5 t i masie całkowitej 48 ton, 

z bogatym wyposażeniem: hydrauliczną 

wyciągarką z 45-metrową liną o udźwi-

gu 15 t, hydraulicznymi najazdami z po-

szerzeniem do 3 m, z mocowaniami do 

20-stopowego kontenera, z wyposażeniem 

ADR oraz systemem infocenter informu-

jącym o aktualnych parametrach, takich 

jak: nacisk na osie, przebieg itp. ▐

Fot. Fliegl

Buduj drogi z Flieglem
Wywrotki light do przewożenia kruszyw, Termos-
Asphaltprofi do gorącego asfaltu oraz różnorodne przyczepy 
niskopodwoziowe do przewozu wszelkiego rodzaju maszyn 
budowlanych – Fliegl Trailer w swej ofercie ma niezawodny 
i wytrzymały sprzęt niezbędny do budowy dróg. 

Wywrotka 
Termos-Asphaftprofi light 
o masie 6200 kg 
i pojemności 25 m3.

10 sztuk 4-osiowych przyczep niskopodwo-
ziowych VTS o ładowności 36,5 tony i masie 
całkowitej 48 t trafiło do fińskiego wojska.

Dwuosiowe przyczepy 
niskopodwoziowe DTS 300 z prostą 
podłogą i z balkonem.

Lekkie wywrotki to sztandarowy produkt 
marki Fliegl. Na zdjęciu model o pojemności 
33 m3 i masie zaczynającej się od 4900 kg.
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To właśnie tam w nowym obiekcie 

o powierzchni 19 tys. m2 produkowa-

ne są klocki i okładziny hamulcowe 

pod markami Lumag i Breck. Inwestycja 

miała zwielokrotnić wydajność polskiego 

producenta, co pozwoli mu szerzej zaist-

nieć na rynkach światowych. Obecnie 80% 

wytwarzanych w Budzyniu produktów 

trafi a za granicę, w tym 60% do Europy 

Zachodniej, najwięcej do Niemiec. Zarzą-

dowi Lumagu marzy się też mocniejsze 

zaistnienie na rodzimym rynku. Dzięki 

optymalizacji procesów produkcyjnych 

oraz zaawansowanym technologiom, za-

kład utrzymuje nie tylko wysoką jakość, 

ale również akceptowany przez odbiorców 

poziom cenowy.

Nowa fabryka oferuje wyższe standardy 

niż wymagają tego obowiązujące normy 

i oczekiwania klientów. Od konstruk-

cji i projektu samego budynku poprzez 

w pełni zautomatyzowane linie technolo-

giczne, zapewniające wysoką jakość i wy-

dajność. Zachodzą tutaj wszystkie procesy 

wytwarzania klocków hamulcowych po-

cząwszy od produkcji mieszanki ciernej, 

a skończywszy na pakowaniu wyrobów 

gotowych. Zakład wdrożył wymagane 

w branży systemy jakości i funkcjonowa-

nia oraz konsekwentnie stosuje fi lozofi ę 

„Lean Manufacturing” – czyli minimum 

strat, maksimum wydajności. 

Produkt globalny

Jakość powstających tu wyrobów określa-

ją jasno wymogi światowego rynku. Zasada 

jest prosta: klocki Lumag czy Breck mają 

sprawdzić się na każdej drodze bez wzglę-

du na współrzędne geografi czne, w każ-

dym pojeździe i podczas dowolnej sytuacji 

drogowej. Żeby spełnić te wymagania, cały 

czas przeprowadzane są badania. Sztab in-

żynierów pod kierunkiem dr. Tomasza Or-

łowskiego sprawdza wytrzymałość innowa-

cyjnych rozwiązań i pracuje nad kolejnymi. 

Laboratorium badawcze wyposażone jest 

w symulatory jazdy, gdzie podczas długo-

dystansowych testów sprawdzana jest wy-

trzymałość m.in. klocków hamulcowych do 

pojazdów ciężarowych i osobowych w róż-

nych warunkach pracy. Na podstawie tych 

badań wyciągane są wnioski i udoskonalane 

produkty, tak aby nie odstawały jakością od 

światowej czołówki. Że to się udaje, najlep-

szym potwierdzeniem jest liczba zamówień, 

które spływają do fi rmy z coraz większym 

nasileniem. Dzięki nowoczesnemu zakła-

dowi będą one teraz szybciej realizowane, 

z czego cieszą się również klienci polskiego 

producenta.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat obroty 

fi rmy wzrosły czterokrotnie. Co charakte-

rystyczne dla polskich fi rm, największe za-

interesowanie swoimi produktami Lumag 

odnotowuje za granicą. Cały czas na pol-

skim rynku borykamy się z problem, nie-

doceniania rodzimej produkcji. A szkoda…

Dobre, bo polskie!
Najnowocześniejsza fabryka klocków hamulcowych w Środkowej Europie? 
Nie trzeba daleko szukać. Wystarczy pojechać do Budzynia.

Magazyn jest wyposażony w regały wysokiego 
składowania. Znajduje się tutaj 2800 miejsc 
paletowych. Jest podzielony na dwie części: 
z jednej składowane są składniki używane do 
produkcji mieszanki ciernej, z drugiej znajdują się 
płytki nośne i inne akcesoria, w które 
są uzbrajane klocki.
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Lumag współpracuje zarówno z klien-

tami rynku OE (oryginalnego wyposaże-

nia), jak i wymiany, działając w oparciu 

o normy ISO/TS 16949. Firma całkowicie 

przejmuje odpowiedzialność za swój pro-

dukt, który testuje nie tylko na miejscu 

w swoim centrum badawczym, ale również 

w innych ośrodkach badawczo-rozwojo-

wych i na torach badawczych m.in. w Pol-

sce, Niemczech, Austrii i Hiszpanii. Co 

ważne, produkty marki Lumag czy Breck 

powstają w Budzyniu. Firma nie podzleca 

produkcji.

Automatyzacja

Projektując nową fabrykę pomyśla-

no o wielu proekologicznych rozwiąza-

niach, które jednocześnie pozwalają na 

ograniczenie zużycia energii oraz gazu. 

Inteligentnie sterowane falowniki regu-

lują pobór energii przez linie techno-

logiczne oraz elementy infrastruktury 

w zależności od stopnia ich wykorzy-

stania. Systemy recyrkulacji powietrza 

oraz ogrzewania opartego na promien-

nikach podczerwieni pozwalają na 

tańsze i efektywniejsze ogrzewanie du-

Nowa fabryka może się pochwalić uni-

katową linią technologiczną automatycz-

nej mieszalni. Zaprojektowali ją Niemcy 

we współpracy z działem badań i rozwo-

ju fi rmy Lumag. Cała instalacja składa się 

z 24 silosów oraz 5 stacji big-bagów po-

łączonych z wagami. Składniki transpor-

towane są do mieszalnika przenośnikiem 

kubełkowym, a włókna dozowane są ze 

specjalnych urządzeń. Tak skonstruowana 

linia technologiczna to nowość. Nie tylko 

korzystnie wpływa na jakość produktów, 

ale również na optymalizację gospodaro-

wania surowcami. 

Współczesne wysokiej klasy materiały 

cierne, składają się z różnych pod wzglę-

dem fizyko-chemicznym materiałów. 

W trakcie produkcji dochodzi do mie-

szania substancji wiążących. Najczę-

ściej mają one postać drobno mielone-

go proszku żywicznego i składników 

włóknistych, jak np. wełny mineralnej 

i włókna szklanego z napełniaczami me-

Cały system mieszalni jest monitorowany. 
W każdej chwili można sprawdzić, co znajduje się 
w każdym silosie i co jest aktualnie produkowane. 
Na ekranie komputera operator może obserwować 
pracę całej maszyny i kontrolować poprawność 
jej pracy. Dokładnie widzi, jak przebiegają 
zaprogramowane procesy. 

W mieszalni dozowanie składników włóknistych 
jest realizowane poprzez zastosowanie technologii 
Fiberdos, natomiast metodę dozowanie włókien 
stalowych opracowano specjalnie dla firmy 
Lumag. Technologie te zapewniają jednorodność 
materiałów ciernych, co z kolei przekłada się na 
jakość produktu finalnego.

Podczas eksploatacji w ekstremalnych warunkach pracy klocki przegrzewają się, co powoduje osłabienie klejonego połączenie. Aby zapobiec zerwaniu 
materiału ciernego Lumag opatentował metodę tzw. Termodrillingu. Wiertło o specyficznym kształcie obracając się, nawierca blachę nośną klocka, 
powodując lokalne nadtopienie płytki stalowej. Uplastyczniony materiał płytki nośnej zostaje wypchnięty przez wiertło ponad powierzchnię płytki, 
formując wypływkę o stożkowym kształcie zakończoną wywinięciem kołnierzowym na jej górnej krawędzi. Jednocześnie w płytce nośnej powstaje 
stożkowy otwór. Tak przygotowana powierzchnia płytki nośnej klocka hamulcowego ma znacznie lepszą przyczepność. Dzięki temu powierzchnia cierna 
mocniej się trzyma płytki i jest mniej podatna na oddziaływanie sił zrywających równoległych i prostopadłościennych do płaszczyzny płytki.

żych powierzchni, koncentrując ciepło 

w miejscach, które tego wymagają. Zre-

dukowano również do minimum emi-

sję hałasu, instalując trzy stacje filtrów 

Scheuch.
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tu, koksu naftowego, siarczków metali 

i sproszkowane napełniacze mineralne 

barytu i tlenku glinu. Połączenie sub-

stancji o tak różnych konsystencjach jest 

bardzo trudne. Mieszanie ich jest więc 

procesem wieloetapowym i skompliko-

wanym. Każda receptura materiału cier-

nego zawiera w sobie od 10 do 25 róż-

nych składników.

ściowymi. Dzisiaj zakład produkuje 14 tys. t

materiałów ciernych rocznie, wykorzystu-

jąc zaledwie 30% możliwości automatycz-

nej mieszalni. 

 

Recepta na sukces

Linia technologiczna składa się z 11 sta-

nowisk ważenia zróżnicowanych pod 

względem ładowności i objętości użytko-

wej. Taki podział umożliwia precyzyjne 

dawkowanie poszczególnych składników 

w ramach aktualnie realizowanej recep-

tury, co ma decydujący wpływ na jakość 

produktu fi nalnego. Systemy ważące pra-

cują z dokładnością do 10 g. Odważone 

składniki są transportowane przez prze-

nośnik kubełkowy z wag do leja wstępne-

go jednostki mieszającej, skąd po kontroli 

wagowej automatycznie wędrują do ko-

mory mieszalnika. Jak zapewniają właści-

ciele fi rmy, mieszalnia w zakładzie Lumag 

to przełom technologiczny w produkcji 

materiałów ciernych. To pierwsza taka 

linia na świecie. 

Projektując ją, rozwiązano podstawo-

wy problem procesu produkcji miesza-

nek ciernych związany z przetwarzaniem 

składników włóknistych. Pomagają one 

zachować homogeniczność podczas całe-

go okresu użytkowania produktu, przez co 

odpowiadają za wytrzymałość mechanicz-

ną klocków i okładzin hamulcowych. Ze 

względu na ich formę w wielu zakładach 

Z lewej strony płytka przed piaskowaniem, 
z prawej już po. Po piaskowaniu powierzchnia 
płytki jest odpowiednio chropowata, żeby 
można ją było poddać kolejnej obróbce. 
Podczas cięcia elementów stalowych 
zazwyczaj powstają tzw. „zadziory”. Lumag 
stosuje specjalną technologię, dzięki której 
krawędź płytki jest gładka. Ma to bardzo duże 
znaczenie dla poprawnego działania układów 
hamulcowych.

Płytce trzeba nadać odpowiednią przyczep-
ność. W tym celu jest ona piaskowana. Polega 
to na mechanicznym oczyszczeniu płytki nośnej, 
usunięciu z niej warstwy tlenków oraz rozwi-
nięciu powierzchni połączenia z materiałem cier-
nym. Wykonuje się to w piaskarce wirnikowej. 
Parametry piaskowania są kontrolowane maszy-
nowo, przy każdym zleceniu produkcyjnym 
chropowatość powierzchni jest mierzona 
za pomocą profilometru.

Z drugiej strony 
płytki znajduje 
się element 
mocujący materiał 
cierny. Ponieważ 
naprasowywany 
materiał ma formę 
półpłynną, siatka 
zapobiega jego 
samo zerwaniu. 

Płytka nośna 
musi być odpowiednio wycięta, 
tak żeby pasowała do układu 
hamulcowego. Jest wykonana 
z zadanymi tolerancjami: musi 
być odpowiednio gładka i mieć 
określoną grubość.

Szlifowanie powierzchni ma na celu uzyskanie klocków jednakowej 
grubości. Najpierw następuje szlifowanie wstępne, a następnie 
wykańczające. Maszyna za pomocą laserów sprawdza wymiar i ustala 
zakres szlifowania. W wybranych klockach szlifuje się dodatkowo skosy 
oraz nacina rowki.

Materiał cierny zawiera w sobie dużo żywic, które 
muszą zostać poddane obróbce cieplnej. Wygrzewanie 
zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Proces 
ten odbywa się w nowoczesnych piecach przebiegowych 
ze zintegrowaną strefą chłodzenia oraz wbudowanym 
automatem do wiercenia otworów na czujnik zużycia.

Tomasz Orłowski, 
szef Działu Badań i Rozwoju w firmie Lumag 

Bardzo ważnym aspektem szczególnie w przypadku produkcji klocków ha-
mulcowych jest wytworzenie jednorodnego materiału ciernego, gdyż ma to 
wpływ na wiele parametrów użytkowych takich jak chociażby ściśliwość. 
Gdy ściśliwość jest zbyt niska, klocki hamulcowe wykazują tendencję do 
wpadania w drgania o częstotliwościach słyszalnych dla ucha ludzkiego 

jako piski. Gdy ściśliwość jest zbyt duża, wówczas wydłuża się droga tłoczków hamulcowych 
dociskających klocki hamulcowe do tarczy i pogarsza się skuteczność hamowania. Na ten pa-
rametr bardzo duży wpływ mają wahania w składzie i jednorodności materiału ciernego.

talicznymi, czyli miedzią, mosiądzem, 

brązem, stalą występującymi w tym pro-

cesie w postaci proszków, wiórów, wełny 

oraz środków smarnych: proszki grafi-

Podczas całego procesu produkcyjnego 

wszystkie operacje są automatycznie kon-

trolowane pod kątem zgodności z założo-

nymi wymaganiami jakościowo-wydajno-
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zakładowym systemem informatycznym 

zarządzania produkcją. Umożliwia to pla-

nowanie obciążenia linii zleceniami pro-

dukcyjnymi pobieranymi bezpośrednio 

składniki nadal są dozowane ręcznie, a na-

stępnie prasowane, aby zmniejszyć ich ob-

jętość w transporcie. Tym samym włókna 

zbrylają się, tworząc tzw. aglomeracje nie-

jednorodne w mieszance ciernej. Zakłóca 

to homogeniczność mieszanki, co zmniej-

sza odporność okładziny na obciążenia 

mechaniczne występujące w układzie ha-

mulcowym.

Kolejnym problemem jest dozowanie 

włókien stalowych. Stosowane w klockach 

hamulcowych podnoszą skuteczność 

hamowania oraz wydłużają okres użyt-

kowania. Jednak w trakcie tradycyjnego 

dozowania i transportu technologiczne-

go włókna stalowe zbrylają się, tworząc 

kulki (tzw. balling). Zakłóca to jedno-

rodność mieszanki, przyspiesza zużycie, 

osłabia skuteczność hamowania, a nawet 

grozi uszkodzeniem tarcz i bębnów, nie 

wspominając już o występowaniu pisków 

podczas hamowania. W budzyńskim za-

kładzie włókna stalowe podczas aplikacji 

przechodząc przez spiralne zwoje podaw-

cze, podlegają wibracjom, wykonując jed-

nocześnie ruch postępowy, co zapobiega 

zbrylaniu.

W nowej mieszalni zastosowano zamknię-

ty system transportu materiałów, co wyklu-

Na wypiaskowaną płytkę nakładany jest klej. Ze względu na 
duże siły ścinające, które działają w układzie hamulcowym, 
połączenie płytki nośnej z materiałem ciernym musi być bardzo 
mocne i spełniać określone wymagania techniczne, jeśli chodzi 
o ścinanie. Klej nakładany jest w formie spreju lub za pomocą 
wałka na taśmie. Po wysuszeniu kleju powstaje półprodukt do 
zaprasowania w prasie. Płytki zanim trafią do dalszej produkcji, 
muszą przejść kontrolę jakości. Sprawdzany jest stopień pokrycia 
powierzchni oraz grubość nałożonej warstwy kleju.

W celu ochrony blachy nośnej przed korozją, 
klocki są malowane proszkowo. Kontrolowana 
jest grubość nałożonej farby oraz odporność 
powłoki malarskiej na korozję w komorze solnej. 
Na końcu nanoszony jest znak firmowy i klocki 
uzbrajane są w akcesoria.

Na górną powierzchnię klocków do głębokości 
około 3 mm oddziałuje się wysoką temperaturą, 
co ma na celu pozbycie się składników 
organicznych, które nie zostały usunięte 
podczas wypalania. Gdyby zostały, obniżyłyby 
skuteczność hamowania klocka.

Marek Żak, 
prezes zarządu, główny udziałowiec i założyciel firmy Lumag

Siłą spółki Lumag jest wieloletni plan systematycznego i konsekwentne-
go inwestowania w nową technologię produkcyjną. Jesienią 2013 r. za-
kończyliśmy I etap inwestycji typu green field, która pochłonęła 70 mln zł. 
Obejmował on wybudowanie od zera najnowocześniejszego w tej części 
Europy zakładu produkcyjnego, wraz z przyległym biurowcem, wyposa-
żonego w najbardziej zaawansowane w tej chwili rozwiązania techno-

logiczne w zakresie produkcji materiałów ciernych. Obecnie jesteśmy w fazie wdrażania 
II etapu inwestycyjnego mającego na celu zwielokrotnienie możliwości produkcyjnych naszej 
fabryki poprzez zakup kilku linii technologicznych oraz dynamiczny rozwój własnego cen-
trum badawczego. Druga fala inwestycji – 35 mln zł okazała się konieczna w celu sprostania 
obecnemu nadpopytowi na nasze produkty ze strony zarówno stałych, jak i nowych klientów.

Prasowanie klocka polega na połączeniu płytki nośnej pokrytej klejem z materiałem 
ciernym pod wpływem temperatury i wysokiego ciśnienia. Odbywa się to z wyko-
rzystaniem w pełni zautomatyzowanych linii prasowalniczych IAG, zapewniających 
stałą kontrolę parametrów procesu. Innowacyjna konstrukcja stosowanych maszyn 
opiera się na zasadzie obrotowego stołu wyposażonego w 10 form prasowalniczych. 
Takt obrotu każdej z form jest ściśle zsynchronizowany z procesem ich zasypu, 
operacją prasowania oraz odbioru wyrobu gotowego. Materiał cierny trafia do maszyny 
z autonomicznych systemów dozujących.

z bazy danych. Dzięki temu Lumag może 

również konkurować pod względem ilo-

ściowym i czasowym. 

Lumag to fi rma z 26-letnim stażem. Rocz-

nie sprzedaje ponad 1,6 mln klocków cięża-

rowych i prawie 5 mln klocków osobowych. 

Współpracuje z renomowanymi producen-

tami osi i układów hamulcowych w ramach 

rynku oryginalnego wyposażenia. Mimo 

dużych nakładów inwestycyjnych, nowo-

czesnych technologii, wysokiego poziomu 

jakości swoich wyrobów i uznania na najbar-

dziej wymagających rynkach europejskich, 

w Polsce nie jest najchętniej wybieraną 

marką. Problem nie tkwi już w jako-

ści polskich produktów, a w mentalności 

odbiorców. Trudno nam uwierzyć, że na-

sze produkty spełniają najwyższe świato-

we standardy. Pomóc ma w tym kampa-

nia „montuję polskie części”, w której ak-

tywny udział bierze również budzyński pro-

ducent. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Lumag

cza straty, przyspiesza produkcję i nie zagraża 

środowisku ani zdrowiu pracowników.

Zakład korzysta z systemu kontroli 

Midas, który zarządza dozowaniem, wa-

żeniem i mieszaniem. System sterowania 

linią produkcyjną współpracuje z ogólno-
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EUI wykorzystywane są głównie w sil-

nikach ciężarowych (Volvo, Renault, 

Hyundai), przemysłowych i morskich. 

Najpierw była seria A. Z zewnątrz łatwo 

rozpoznawalna po dużej cewce zamon-

towanej z boku wtryskiwacza. Jej mecha-

nizm pompowania jest taki, jak w pompie 

jednocylindrowej. Tłok napędzany przez 

wałek rozrządu, unosi się i opada. Pali-

wo pod ciśnieniem przepływa swobodnie 

z układu zasilania paliwa silnika, a na-

stępnie powraca do obwodu powrotnego. 

W odpowiednim momencie, w czasie 

ruchu opadającego, do siłownika dopro-

wadzany jest prąd elektryczny. Powoduje 

to powstanie pola elektromagnetycznego 

i zamknięcie zaworu wysokiego ciśnienia. 

Po zamknięciu zaworu paliwo nie może 

wypłynąć z komory sprężania, aby powró-

cić do obwodu paliwa. Działanie tłoka na 

paliwo powoduje powstanie bardzo wyso-

kiego ciśnienia. Ciśnienie szybko przekra-

cza regulowaną wartość ciśnienia otwarcia 

iglicy końcówki. Gdy iglica uniesie się 

z gniazda, paliwo wtryskiwane jest do ko-

mory spalania silnika.

Aby silnik pracował prawidłowo, każ-

dy krytyczny parametr w pracy EUI musi 

spełniać ściśle określone kryteria. Silniki 

wyposażone w EUI typu A mogą spełniać 

normy emisji Euro 2 i 3. Wszystkie stero-

wane są napięciem 90 V.

Druga generacja 

Delphi E1 EUI jest lekki i kompaktowy, 

dzięki czemu uzyskuje lepsze parametry 

pracy od poprzednika. Posiada jedną kon-

strukcję zaworu sterującego, która zapew-

nia szybkie działanie i uzyskanie wtrysku 

pilotażowego, m.in. aby zmniejszyć hałas 

pracy silnika. Pompowtryskiwacz jest 

elektronicznie sterowany w celu zminima-

lizowania wariacji pomiędzy poszczegól-

nymi cylindrami.

 Pompowtryskiwacz E1 jest częścią sze-

rokiej gamy produktów Delphi EUI o wy-

sokiej jakości, które zostały zaprojektowa-

ne tak, aby pasowały do tej samej kieszeni 

wtryskiwacza w głowicy silnika. Pozwala 

to producentom na swobodę uzyskiwania 

różnych norm emisji z tej samej konstruk-

cji głowicy cylindra. Wykorzystywany jest 

w silnikach wysokoprężnych o pojemno-

ściach od 9 do 16 l.

Do głównych zalet tego pompowtry-

skiwacza należą: szybko działający zawór 

sterujący w celu uzyskania lepszej wydaj-

ności, możliwość uzyskania wtrysku pilo-

tażowego, co zmniejsza odgłosy spalania, 

ciśnienie wtrysku rzędu 2000 bar, lekka 

i zwarta konstrukcja w celu zwiększenia 

efektywności, sprawdzona trwałość i nie-

zawodność, dostępne z szerokim zakresem 

końcówek (EUI), wyposażone w szybko 

złącza elektryczne, ekonomiczna tech-

nologia oraz możliwość uzyskania norm 

emisji spalin:  Euro 2/3, US 4/2 i Tier II/III.

EUI Delphi E1 to seria pompowtryski-

waczy kodowanych. Każdy ma unikalny 

dla siebie kod złożony z kilku znaków, 

który odzwierciedla prawidłową pracę 

w silniku. Po naprawie, każdy pompow-

tryskiwacz musi zostać przetestowany na 

autoryzowanym stole probierczym przy 

użyciu autoryzowanego programu Del-

phi. Na koniec testu generowany jest nowy 

kod, który, po zamontowaniu pompowtry-

skiwacza do silnika, należy wpisać do ste-

rownika pojazdu.

Najnowsza rodzina

Pompowtryskiwacz Delphi serii E3 jest 

obecnie jedną z najbardziej zaawansowa-

nych jednostek wtryskowych stosowaną 

w silnikach wysokoprężnych dla wysoce 

wydajnych pojazdów ciężarowych. Jest 

zintegrowanym elementem układu zasila-

nia paliwa wyposażonym w pompę wyso-

kiego ciśnienia oraz elektronicznie stero-

wany układ wtrysku, który dzięki wysokiej 

prędkości działania podwójnego zaworu 

umożliwia dokładniejsze sterowanie liczbą 

wtrysków. Dzięki zdolności programowa-

nia sterowania, istnieje możliwość precy-

zyjnego kontrolowania parametrów pracy 

wtryskiwacza, tj.: możliwość wielokrot-

nego wtrysku oraz zmiennego momentu 

otwarcia i zamknięcia dyszy. Współpraca 

z układem diagnostyki pokładowej umoż-

liwia dynamiczne kadrowanie, czyli obsłu-

gę nad wykryciem krótkotrwałych usterek 

występujących w układzie.

Wtryskiwacze Delphi serii E3 są odpo-

wiednie dla ciężkich silników wysokopręż-

nych z pojemnością od 9 do 16 l, z zastoso-

waniem w rożnych aplikacjach.

Lekka, trwała, kompaktowa konstruk-

cja o zwiększonej wydajności pozwala 

na umieszczenie jednego wtryskiwacza 

w cylindrze napędzanego poprzez wałek 

napędowy silnika. Wtryskiwacz zbudowa-

ny jest na podwójnym zaworze przelewo-

wym, który oferuje w szybki sposób i przy 

wysokim ciśnieniu wiele zaawansowanych 

funkcji, w tym elastyczne parametry pracy 

wtrysku, tj.: dawkę pilotującą oraz podzia-

ły wtrysku. Poprzez podwyższoną war-

tość ciśnienia do 2500 bar, która pozwala 

na zoptymalizowanie procesu spalania 

i zredukowanie emisji spalania dla wy-

maganych norm Euro 6, można uzyskać 

wyjątkowo niski poziom zanieczyszczeń 

i związków stałych dla każdego momentu 

Milionowy potencjał
Pompowtryskiwacze Delphi EUI (Electronic Unit Ijector) to zintegrowane urządzenia 
do wtrysku paliwa do cylindra, które zawierają w sobie jednocześnie pompę wysokiego 
ciśnienia i wtryskiwacz. Każdy cylinder obsługiwany jest jednym pompowtryskiwaczem, 
napędzanym przez wałek rozrządu silnika.
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Dystrybutor: Warszawa ul. Tarnowiecka 52, tel. 22 879 77 79, e-mail: diesel@jrmotors.pl

J.R.Motor Services G.B. Sp. z o.o.

Nazwa pełna Miasto Adres Kontakt Telefon System
J.R.Motor Services G.B Sp z o.o    WARSZAWA ul. Tarnowiecka 52 Dariusz Jachymek 22 / 879-77-79 DELPHI

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„GÓRA” Spółka Jawna CZĘSTOCHOWA ul. Bugajska 18  Andrzej Góra 34 / 363-69-24 DELPHI

Mechanika Pojazdowa Mariusz Mazanek WOZNIKI ul. Dworcowa 24 Maciej & Mariusz Mazanek 34 / 357-32-51 DELPHI

Mroczek i Synowie Sp.j.  BOCHNIA ul. Gorzków 35 Andrzej Mroczek 14 / 611-31-29 DELPHI

Naprawa Pomp Wtryskowych i Wtryskiwaczy 
mgr inż. Jarosław Pawlik  PUŁAWY KLIKAWA ul. Puławska 23 Jarosław Pawlik 81 / 880-55-25 DELPHI

TECHMOT Sp. z o.o. CHOROSZCZ ul. Warszawska 19 Zdzisław Puziuk 85 / 719-31-82 DELPHI

ASO Diesel Wachowiak  Adam Wachowiak POZNAŃ ul. Ostrowska 580 Adam Wachowiak 61 / 872-65-40  DELPHI

Diesel Service  Grzegorz Woliński  PIASKI ul. Wierzchowiska Drugie 105 Grzegorz Woliński 81 / 581-07-81 DELPHI

P.H.U. Marzena i Ryszard Raszka s.c. BYDGOSZCZ ul. Kórnicka 3 Ryszard Raszka 52 / 327-78-58  DELPHI

TWOJA KRAJOWA SIEĆ LOKALNYCH EKSPERTÓW DIESLA

obciążenia silnika i niezależnie od prędko-

ści, a tym samym pomaga zmniejszyć za-

potrzebowanie na kosztowne urządzenia 

oczyszczania spalin.

Pompowtryskiwacz Delphi serii E3 zo-

stał zaprojektowany, aby pomóc produ-

centom zaspokoić światowe, najbardziej 

rygorystyczne przepisy dotyczące emisji 

spalania. Jest wizytówką fi rmy Delphi 

w szerokiej gamie wysokiej jakości pro-

duktów EUI, które zaprojektowano, aby 

umożliwiać zastosowanie w różnych apli-

kacjach. Takie rozwiązanie pozwala pro-

ducentom na swobodę spełniania różnych 

standardów emisji przy wykorzystaniu tej 

samej głowicy silnika.

Seria E3 zapewnia znaczącą przewagę 

dla producentów silników wysokopręż-

nych w realizacji bardzo rygorystycznych 

wymogów dotyczących emisji w przyszło-

ści. Dzięki zoptymalizowaniu wydajno-

ści hydraulicznej sekcji i wytrzymałości 

konstrukcji, stanowi znaczący postęp dla 

technologii układów paliwowych w wy-

sokoprężnych jednostkach napędowych. 

Pompowtryskiwacz serii E3 ma podwój-

ną cewkę zasilaną napięciem 50 V, która 

obsługuje zarówno zawór kontrolny koń-

cówki rozpylacza „Nozzle Control Valve”, 

jak i zawór przelewowy „Spill Control 

Valve”.

Zakres skoku sekcji tłoka wynosi do 

18 mm, przy stosowanej średnicy od 9 do 

11 mm. Jednostki montowane są w cylin-

drach, gdzie pojemność skokowa wynosi od 

1,6 do 2,5 l. Pompowtryskiwacz waży 1,1 kg.

Diagnostyka

Firma Delphi, we współpracy z produ-

centem urządzeń diagnostycznych służą-

cych do testowania aparatury wtryskowej 

silników wysokoprężnych, fi rmą Har-

tridge, opracowała zestaw aktualizacyjny 

wyposażenia, umożliwiający testowanie 

wtryskiwaczy serii E3 przy użyciu stołu 

probierczego AVM2-PC.

Testowanie pompowtryskiwaczy odby-

wa się w trybie zautomatyzowanym, co 

znacznie skraca czas obsługi urządzenia. 

Jednym z ważniejszych parametrów pracy 

nowej generacji pompowtryskiwaczy jest 

czas reakcji procesu obsługi obydwu zawo-

rów sterujących. Stół probierczy AVM2-

-PC w konfi guracji umożliwiającej testo-

wanie pompowtryskiwaczy, pozwala na 

precyzyjne uzyskanie informacji dotyczą-

cych charakterystyki pracy danej jednost-

ki. Dzięki prawidłowo wyregulowanym 

stopniom otwarcia i zamknięcia poszcze-

gólnych faz pracy, uzyskujemy możliwość 

zapewnienia dokładnej wartości dawki 

paliwa względem wymaganego na po-

trzeby obciążenia silnika. Wprowadzenie 

wygenerowanych kodów podczas procesu 

kalibracji pompowtryskiwacza do pamięci 

sterownika jest konieczne ze względu na 

ustabilizowanie i zoptymalizowanie pracy 

silnika. 

Delphi jest światowym liderem w dzie-

dzinie innowacji, projektowania i produk-

cji dla ciężkich systemów wysokopręż-

nych. Producent oferuje korzyści związane 

z wieloletnim doświadczeniem zdobytym 

na rynku przemysłowym i długą historią 

ścisłej współpracy z producentami silni-

ków. Systemy Delphi dla wysokoprężnych 

aplikacji przemysłowych można znaleźć 

w milionach silników na całym świecie.

Jako światowy lider w dziedzinie syste-

mów zarządzania silnikiem, Delphi może 

pomóc producentom spełniać wymagania 

dotyczące emisji spalin, zredukować zuży-

cie paliwa i zwiększyć wydajność. Delphi 

jest źródłem rozwiązań wysokiej jakości. ▐

Dział Techniczny JR Motors
Fot. JR Motor Services G.B.
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Nowy Trafi c jest już u dilerów. Prze-

wyższa poprzednika sumienną ele-

gancją oraz poziomem wyposażenia. 

Znów dała o sobie znać francuska pomy-

słowość. Renault może bezpiecznie prze-

wozić ładunki, które wcześniej wymagały 

specjalnego traktowania. 

Nie tylko liczby

Trafi c nadal ma dwa warianty długości, 

dwa wysokości i ten sam rozstaw osi, co do 

tej pory, ale jest większy od poprzednika. 

10 cm długości przybyło w ładowni, a 11,6 cm 

dodano z przodu. W rezultacie samochód ma 

dłuższą strefę zgniotu i jest bezpieczniejszy, 

a objętość przedziału ładunkowego furgo-

nów sięga 8,6 m3. W jego wnętrzu bez trudu 

mieszczą się 3 europalety. Renault nadal jest 

przy tym kompaktowym autem dostawczym. 

Krótszy model mierzy 5, a dłuższy 5,4 m od 

zderzaka do zderzaka. Poza towarowymi 

przewidziano wersje osobowe oraz osobo-

wo-towarowe. Dopuszczalna masa całkowita 

wynosi od 2,7 do 3 t. Ładowność furgonów 

dochodzi do przeszło 1,2 t. 

Liczby nie oddają w pełni praktycz-

nych cech nowego Trafi ca. Nie tracąc nic 

z podstawowych walorów niekłopotliwe-

go samochodu dostawczego, Renault jest 

zdolne dostosować się do szczególnych 

ładunków. Długość ładowni furgonów 

mierzona po podłodze wynosi 2,5 lub 

2,9 m w zależności od wariantu auta. 

Jednak Trafi c może przewieźć wewnątrz 

nadwozia przedmioty o długości odpo-

wiednio 3,75 i 4,15 m. Jest to możliwe 

dzięki klapie w ściance oddzielającej ła-

downię od kabiny. Klapa wyposażona jest 

w magnes, który przytrzymuje ją w pozy-

cji otwartej – kolejne proste i praktyczne 

rozwiązanie. 

Możliwy jest transprt ładunków jeszcze 

dłuższych. Lewe drzwi mają przy górnej 

krawędzi blokadę, która przytrzymuje je 

w pozycji zamkniętej także wtedy, gdy pra-

we są otwarte i wystaje z nich np. rura. 

Jako że pojazdy tej klasy często służą 

ekipom serwisowym i remontowym, Re-

nault proponuje w ramach wyposażenia 

dodatkowego specjalny uchwyt na drabi-

nę i inne długie przedmioty. Jest on umo-

cowany wewnątrz ładowni, pod dachem. 

Drabina nie zabiera cennego miejsca na 

dole i jest zabezpieczona przed brudem 

i wpływem czynników atmosferycznych. 

Ponieważ poza długością inne wymiary ła-

downi nie zmieniły się, użytkownicy będą mo-

gli bez trudu przełożyć co bardziej kosztowne 

wyposażenie ze starego modelu do nowego. 

Minivany niech się uczą!

Z równą pomysłowością projektanci 

podeszli do wyposażenia kabiny kierowcy. 

Dobrze mieć…
…kilka centymetrów więcej! Renault Trafic jest dłuższy i bardziej uniwersalny. 
Przy nim skorzystał również Master, który dostał nowe silniki.

Powiększenia długości niemal nie widać, 
staje się odczuwalne w pozytywnym sensie 
dopiero podczas załadunku. 
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Znajdujące się w niej schowki mają łącz-

ną pojemność 90 l. Wykorzystano niemal 

każdą sposobność, żeby przechować rze-

czy kierowcy i pasażerów. Jako magazynek 

występuje podszybie, a zamykany schowek 

przed pasażerem ma głębię, której do-

równuje tylko ambitna poezja. Nie mogło 

zabraknąć miejsca na smartfona i laptop 

oraz akcesoriów podtrzymujących je przy 

życiu. Od 2015 r. będzie oferowany system 

R-Link, który daje niemal nieograniczony 

dostęp do pożytecznych informacji, w tym 

nawigacji oraz rozrywki. 

W kabinie furgonu mogą być dwa lub 

trzy miejsca. Prowadząc jednak nawet to-

warową wersję Trafi ca, kierowca ma jak 

najbardziej „osobowe” wrażenia. Wnę-

trze jest dopracowane i skomponowane 

z materiałów o dobrej jakości. Komfort jest 

podnoszony przez znakomite wyciszenie 

oraz lekko pracujące mechanizmy stero-

wania. Renault nie jest przy tym denerwu-

jąco rozbujany. Zachowuje się z godnością 

na nierównościach i w zakrętach. 

Trafi c stracił charakterystyczne wy-

brzuszenie nad kabiną, ale nie wpłynęło 

to na przestrzeń w środku. Na zewnątrz 

nowy wlot powietrza, duże refl ektory 

i mięsiste przetłoczenia boków sprawiły, 

że francuski dostawczak wydoroślał i na-

brał pewności siebie. Przy okazji obniżył 

się współczynnik oporu powietrza. Cx 

wynosi teraz 0,34. 

Nowe diesle z rodziny dCi o pojem-

ności 1,6 l mają moc 90 i 110 KM przy 

zastosowaniu turbiny o zmiennej geome-

trii oraz 120 i 140 KM z doładowaniem 

Twin Turbo. Składa się ono z dwóch 

turbosprężarek. Mniejsza pracuje przy 

niższych obrotach i sprawia, że już przy 

1250 obr/min kierowca ma do dyspozycji 

80% maksymalnego momentu obrotowe-

go. Większa włącza się płynnie przy wy-

sokich obrotach. Do jadących nie docie-

rają żadne sygnały, które informowałyby 

w trakcie jazdy o szczegółach pracy do-

ładowania. Silnik płynnie rozpędza auto 

i znakomicie współpracuje z 6-biegową, 

ręczną przekładnią. Jest ona standardem 

we wszystkich modelach. 

Silniki wyposażono we wzmocnione 

tłoki z aluminium i pierścienie skutecz-

niej zgarniające olej, a zarazem obniżające 

wewnętrzne tarcie. Rozwiązania te zostały 

zainspirowane doświadczeniami z Formu-

ły 1. Trafi c ma montowany na życzenie 

system start/stop oraz układ odzyskiwania 

energii podczas zwalniania i hamowa-

nia ESM (Electric Smart Management). 

Wspomaganie kierownicy jest elektryczne. 

Fabryka zakłada opony o obniżonych opo-

rach toczenia. Wszystko, aby zmniejszyć 

„energochłonność” samochodu, a tym 

samym zużycie paliwa. Na tle pozostałych 

wariantów wyróżnia się 120-konny silnik, 

który w osobowym Trafi cu spala przecięt-

nie 5,7 l/100 km. 

Użytkownik oszczędza też na wizy-

tach w serwisie. Przeglądy są co 2 lata lub 

40 000 km. Łańcuch rozrządu jest bezob-

sługowy i nie potrzebuje wymiany przez 

cały okres eksploatacji pojazdu. 

Podobnymi właściwościami odznaczają 

się nowe silniki dCi montowane w więk-

szym Masterze. Silnik 2,3 l w wersji z po-

jedynczą turbiną osiąga 110 lub 125 KM,

a w odmianie Twin Turbo 135 lub 

165 KM. Średnie spalanie najmocniejsze-

go diesla mieści się wg danych fabrycznych 

w granicach 6,9 l/100 km. W gamie od-

mian nadwoziowych pojawiła się długa 

wersja L4 z pojedynczym ogumieniem, 

polecana przez producenta na długie trasy. 

W obydwu modelach dostawczego Re-

nault wprowadzono drobny, ale niezmier-

nie przydatny dodatek: na spodniej stronie 

prawej osłony przeciwsłonecznej jest wy-

gięte zwierciadło z tworzywa sztucznego. 

Znakomicie poprawia widoczność np. 

przy włączaniu się do ruchu z ulicy pod-

porządkowanej, wpadającej pod skosem 

do głównej. 

Trafi c długo się nie zmieniał, ale obecnie 

nadrobił dystans dzielący go od nowszych 

konkurentów. Ba! Niektórymi cechami 

praktycznymi ich przewyższa i przetaso-

wania w rankingach sprzedaży wydają się 

nieuchronne. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Silnik dCi z doładowaniem 
Twin Turbo. Cichy, ale mocny.

Powaga i porządek, a do tego cisza i spokój. 
Wnętrze Trafica wyraźnie zyskało na komforcie. 

Master dostał nowe silniki wysokoprężne 
o pojemności 2,3 l, z których najmocniejszy osiąga 
165 KM przy średnim spalaniu 6,9 l/100 km. 

Uchwyt na drabinę wykorzystuje pustawą przeważ-
nie przestrzeń tuż pod dachem. Jest zaledwie jednym 
z mnóstwa pomysłowych detali nowego Renault. 

www.truck-van.pl
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V ito był zawsze samochodem do 

wszystkiego. Przede wszystkim dzię-

ki szerokiej ofercie nadwozi, które 

idealnie spisywały się w handlu, rzemiośle 

czy wszelkich usługach. Podstawą użyt-

kowych modeli jest furgon, który teraz 

oferowany jest w trzech wersjach długości 

i z trzema układami napędowymi. Jego ła-

downość sięga 1369 kg. Mixto łączy zalety 

nadwozia typu furgon z funkcjonalnością 

kombi. Z kolei Tourer ma trzy odmiany: 

Base, Tourer Pro i Tourer Select – zapew-

niająca standard klasy premium. Każdy 

może więc znaleźć coś dla siebie.

Długa droga

Mercedes Vito produkowany jest od 

1996 r. W tym czasie dwukrotnie otrzy-

mał tytuł Międzynarodowego Vana roku 

w latach 1996 i 2005. Obecna genera-

cja ma szansę sięgnąć po raz trzeci po 

to trofeum. Początkowo model ten był 

montowany nawet w polskich zakładach 

w Jelczu, jednak po kilku latach całość 

produkcji przeniesiono do Hiszpanii. Do 

dnia dzisiejszego Vito jest wytwarzane 

w hiszpańskiej fabryce w Vitorii, zgodnie 

z restrykcyjnymi standardami produkcji 

Mercedes-Benz. Na tej samej linii powstają 

nowa klasa V i nowe Vito.

Nowy model ma za sobą wymagający 

program testów, w tym: testy wytrzyma-

łościowe przy pełnym obciążeniu wokół 

toru w niemieckim Papenburgu, testy 

w niskich temperaturach (–30°C) w Szwe-

cji oraz połączenie 40-stopniowego upału 

i wysokości 2500 m w hiszpańskich gó-

rach Sierra Nevada. Vito z powodzeniem 

zakończyło też intensywne testy w RPA, 

w temperaturze 45°C, na wysokości 2200 m.

Za każdym razem próby trwały kilka tygo-

dni, a niekiedy były powtarzane kilkukrot-

nie. Łącznie, nowe Vito w ramach testów 

pokonało dystans około 5,5 mln km.

Gwiazda rośnie

Chociaż auto zaprojektowano tak, aby 

móc przewieźć jak najwięcej, jak najwięk-

szych pakunków, to jednak linia nadwozia 

wyróżnia go spośród innych samochodów 

dostawczych. Dach delikatnie obniża się 

ku tyłowi pojazdu, a wzdłuż linii bocznej 

poprowadzono charakterystyczne wcięcie. 

Taki design nie tylko dobrze się prezentuje, 

ale pełni też istotne funkcje – współczyn-

nik oporu powietrza karoserii wynosi 0,32, 

co wpływa na ograniczenie zużycia paliwa 

oraz osiągi. Oczywiście cały wygląd samo-

chodu nie jest niespodzianką, jeśli ktoś 

wcześniej poznał nową klasę V. Zmienił 

się przede wszystkim zderzak, który linią 

nawiązuje do cięższych użytkowych Mer-

cedesów.

Jeden dla wszystkich

Hasło „jeden dla wszystkich” odnosi 

się do układu napędowego nowego Vito. 

Pojazd dostępny jest z napędem na tylną, 

obie i, od teraz, także przednią oś. Nowe 

Vito z napędem na przednie koła powsta-

ło głównie z myślą o pracy w pojedyn-

kę i uzyskaniu maksymalnej ładowności 

Nowa odsłonaNowa odsłona Vito Vito

W kolejną generację Mercedesa Vito zainwestowano 190 mln euro. Zwiększono liczbę 
dostępnych wersji, rozszerzono zakres wyposażenia standardowego, szczególnie pod kątem 
bezpieczeństwa, ulepszono możliwości adaptacji i dopasowania do zabudów.

Kierowca i pasażer nowego Vito mają do dyspozycji 
wygodniejsze fotele i więcej przestrzeni niż 
w poprzedniku. W trakcie projektowania szczególną 
uwagę poświęcono rozmieszczeniu, objętości 
i liczbie schowków – niestety mogą się okazać 
niewystarczające.

Na pokładzie Vito Tourer Pro i Select znajdują 
się standardowo montowane przednie poduszki 
boczne oraz kurtyny powietrzne. Dla Tourera, 
można zamówić kurtyny dla tylnego rzędu 
siedzeń. W rezultacie pojazd może mieć 
maksymalnie osiem poduszek powietrznych.

www.truck-van.pl
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w zakresie niskiej oraz średniej dopuszczal-

nej masy całkowitej pojazdu. Priorytetem 

są tu również możliwie najniższe koszty 

użytkowania. Model ten ma zamontowany 

poprzecznie, kompaktowy, 4-cylindrowy 

silnik wysokoprężny o pojemności 1,6 li-

tra, dostępny w dwóch wersjach mocy: 88 

oraz 114 KM. Mała jednostka to przykład 

systematycznego downsizingu na rzecz 

mniejszego apetytu na paliwo. Ma podwój-

ny wałek rozrządu w głowicy, bezpośredni 

wtrysk common rail (ciśnienie wtrysku do 

1600 barów), piezoelektryczne wtryskiwa-

cze z siedmioma otworami, cztery zawory 

na cylinder oraz turbosprężarkę VNT.

W zastosowaniach wymagających in-

tensywniejszej eksploatacji, wysokiej 

dopuszczalnej masy całkowitej lub ho-

lowania ciężkich przyczep, właściwym 

wyborem będzie Vito z napędem na tył 

i 4-cylindrowym silnikiem o pojemności 

2,15 l. Oferowany jest on w trzech wersjach 

mocy: 136, 163 oraz 190 KM. Z pierwszym 

w klasie silnikiem spełniającym nor-

mę Euro 6, Vito 119 BlueTEC zajmuje 

szczególne miejsce. Standardem w nie-

mal wszystkich odmianach są 6-biegowe 

skrzynie manualne. Siedmiostopniową 

przekładnię automatyczną 7G-Tronic Plus 

z konwerterem momentu obrotowego 

można zamówić za dopłatą dla Vito 114 

i 116 CDI, a w Vito 119 BlueTEC oraz 4×4 

oferowana jest w standardzie.

Więcej i bezpieczniej

Wszystkie wersje długości nadwozia 

nowego Vito są o 140 mm dłuższe od po-

przednika, głównie ze względu na kształt 

przedniej części nadwozia. W rezultacie, 

zależnie od wersji, model mierzy 4895, 

5140 lub 5370 mm długości. Jego wyso-

kość, również zależna od wersji, wynosi 

maksymalnie 1910 mm, co pozwala mu 

wjeżdżać na parkingi wielopoziomowe 

i korzystać z myjni automatycznych. Do-

puszczalna masa całkowita sztandarowych 

odmian waha się od 2,8 do 3,05 tony. Uzu-

pełnia je wariant 2,5-tonowy oraz o dmc 

równej 3,2 t. Model o dmc 3,05 t może 

przewieźć 1289 kg ładunku. Mistrzem wa-

gowym ostatecznie jest jednak Vito z na-

pędem na tył, które w wersji 3,2-tonowej 

ma ładowność 1369 kg.

Seryjnie nowe Vito ma zamontowany 

układ Adaptive ESP oraz system Attention 

Assist. Bazując na zróżnicowanych kryte-

riach, AA monitoruje stopień zmęczenia 

kierowcy. Układ Crosswind Assist nato-

miast eliminuje wpływ bocznego wiatru 

na prowadzenie. Na liście standardowych 

elementów znalazły się również czujniki 

ciśnienia w ogumieniu. 

Furgon seryjnie wyposażony jest w po-

duszki powietrzne dla kierowcy i pasaże-

ra z przodu oraz system przypominający 

o zapięciu pasów bezpieczeństwa. Na po-

kładzie Vito Tourer Pro i Select są ponadto 

standardowo montowane przednie po-

duszki boczne oraz kurtyny powietrzne. 

Dla Tourera, po raz pierwszy, można za-

mówić kurtyny dla tylnego rzędu siedzeń.

Nowego Mercedesa można doposażyć 

w szereg innych systemów wspomagają-

cych, dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb. Nowością jest Active Parking 

Assist i funkcja monitorowania odległo-

ści od poprzedzającego pojazdu. Dostęp-

ny na życzenie system Blind Spot Assist 

ostrzega przed pojazdami w tzw. martwym 

polu podczas zmiany pasa. Opcjonalny 

system inteligentnego oświetlenia (ILS 

– Intelligent Light System) można zamó-

wić zamiast stosowanych standardowo 

refl ektorów halogenowych. Technologia 

wykorzystuje LED-owe kierunkowska-

zy, LED-owe światła do jazdy dziennej 

oraz LED-owe światła mijania i drogowe 

z funkcją doświetlania zakrętów. Zależnie 

od prędkości jazdy, przednie lampy dosto-

sowują strumień światła do specyfi cznych 

wymogów panujących na autostradach, 

drogach pozamiejskich lub w mieście.

Z myślą o zasilaniu dodatkowych od-

biorników prądu, takich jak elementy 

zabudowy lub wyposażenie turystyczne, 

wszystkie warianty nowego Vito oferowa-

ne są ze wzmocnionym lub dodatkowym 

akumulatorem oraz alternatorem o zwięk-

szonej mocy. Wiele elementów przestrzeni 

wewnętrznej furgonu otrzymało fabrycz-

nie przystosowane miejsca montażowe 

pod wszelkiego rodzaju konwersje i ada-

ptacje. Z pewnością w różnych wariantach 

zabudów zobaczymy go na najbliższej wy-

stawie pojazdów użytkowych IAA w Ha-

nowerze. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański, Daimler

Aplikacji i zastoso-
wań nowego Vito 
jest mnóstwo. Każdy 
może wybrać wersję 
dostosowaną do 
jego potrzeb.

W obecnych czasach to szczegóły decydują o wyższości 
jednego modelu nad drugim. W nowym Vito postarano 
się, aby było ich jak najwięcej (na zdjęciu m.in. fabryczne 
listwy mocujące ładunek biegnące po ścianach 
i podłodze ładowni czy dodatkowa przestrzeń na dłuższe 
przedmioty wchodząca pod fotele pasażerskie).

Vito ma w pełni ocynkowaną karoserię 
o długotrwałej żywotności. Nakładane 
przez roboty, uszczelnienie spoin chroni 
przed wilgocią, a co za tym idzie – przed 
ewentualną korozją, podobnie jak nowy 
system konserwacji profili nadwozia.

Producent zadbał, by średnie zużycie 
oleju napędowego spadło względem 
poprzednika o około 20%. Dla przy-
kładu, średnie zapotrzebowanie 
na paliwo ciężarowego Vito 116 CDI 
BlueEfficiency wynosi 5,7 l/100 km.

Pojazd dostępny jest z napędem na tylną, obie i, od teraz, także przednią oś.

www.truck-van.pl
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Lekkie, ciężarówki japońskiej mar-

ki Isuzu są sprzedawane w Polsce 

przez Q-service Truck. I tu pojawia 

się pierwsze ułatwienie dla użytkownika: 

znakomity dostęp do części zamiennych 

w ciągu 48 godzin w 160 fi liach fi rmy 

w całym kraju. A to nie koniec. 

Mocny i oszczędny

Isuzu zaprojektowano jak ciężarówkę. 

Podstawą konstrukcji jest mocna, stalo-

wa rama podłużnicowa. Można na niej 

zamontować zabudowy chłodnicze i izo-

termiczne o pojemności od 12 do nawet 

22 m3. Zawieszenie wykorzystuje wytrzy-

małe resory paraboliczne, z tyłu wzmocnio-

ne dodatkowymi piórami. Przy tylnej osi 

standardowo montowane są koła z bliźnia-

czym ogumieniem. Przednia oś to zwykła, 

sztywna belka. Tak zbudowane podwozie 

jest odporne na przeciążenie i ma dużą 

żywotność. Tarczowe hamulce gwarantują 

wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Silnik znajduje się pod kabiną. W razie 

potrzeby dostęp do niego jest bardzo dobry. 

Wystarczy odchylić kabinę. Konserwacja 

i naprawy mogą przebiegać szybko i spraw-

nie. Isuzu spełnia normę Euro 5B+EEV, ale 

w układzie wydechowym nie ma systemu 

SCR. Nie trzeba zatem uzupełniać AdBlue, 

wystarczy tankować olej napędowy. Filtr 

cząstek stałych jest rozbieralny, wyposażony 

w dopalanie automatyczne i ręczne – wystar-

czy wcisnąć przycisk DPD, znajdujący się na 

tablicy rozdzielczej, a system dokona regene-

racji fi ltra w przeciągu 25 minut. Ciężarów-

ka nie ma szyny CAN. Obecność elektroniki 

ograniczono do minimum. Isuzu jest bardzo 

proste w obsłudze, a liczba elementów, które 

mogą ulec awarii jest ograniczona. 

Wysokoprężny, 4-cylindrowy silnik o po-

jemności 3 l osiąga 150 KM przy 2800 obr/min.

Maksymalny moment obrotowy 375 Nm 

jest dostępny już przy 1600 obr/min. Sil-

nik Isuzu jest elastyczny i należy do bar-

dzo oszczędnych. Jest niewysilony, co ko-

rzystnie wpływa na jego trwałość. Niskie 

są również koszty obsługi. Dla przykładu: 

napęd rozrządu wymienia się dopiero po 

700  000 km! Isuzu udziela 2-letniej gwa-

rancji na cały pojazd bez limitu przebiegu. 

Można również wykupić pakiet serwisowy.

Rozruch przy każdej pogodzie zapewnia 

ręczna pompka paliwa, fi ltr z odstojnikiem 

(„szklanką”) oraz dwa 24-voltowe akumu-

latory o pojemności 70 Ah. 

Bez formalności

Wygodna kabina z miejscem dla trzech 

osób zapewnia bardzo dobrą widoczność 

we wszystkich kierunkach, co pomaga 

manewrować. Jak przystało na miejskiego 

samuraja L/N 35 jest zwinny, zwrotny i ma 

bardzo małą średnicę zawracania. Ułatwie-

niem w miejskim gąszczu są duże panora-

miczne ogrzewane i elektrycznie regulo-

wane lusterka umieszczone na podwójnej 

sztycy. Wnętrze jest łatwe do wyczyszczenia. 

Drzwi otwierają się pod kątem 90 stop-

ni. Wygodne stopnie wejściowe i ergono-

miczny układ uchwytów ułatwiają czę-

ste wsiadanie i wysiadanie. Regulowany 

w dwóch płaszczyznach i amortyzowany 

fotel z ustawieniem wagi kierującego po-

prawia komfort pracy kierowcy. 

Samochód jest dostosowany do zabu-

dowy agregatów chłodniczych wszelkich 

renomowanych marek. Q-service Truck 

rekomenduje swoim klientom agregaty fi r-

my Safk ar z serii Pinguen, które są podob-

nie jak Isuzu proste i nieskomplikowane 

w budowie, a przy tym wydajne i charakte-

ryzują się umiarkowaną ceną.

Zabudowę można wyposażyć w win-

dę, boczne drzwi, kurtynę foliową, półki, 

uchwyty i inne udogodnienia przydatne 

w transporcie lokalnym. Może mieć również 

atest ATP umożliwiający przewóz towarów 

w kontrolowanej temperaturze do –20°C.

Imponująca jak na tę klasę pojazdów 

jest techniczna, dopuszczalna masa cał-

kowita, która dochodzi do 4535 kg. Isu-

zu ma możliwości przewozowe Stara 28, 

a średnio zużywa zaledwie 11 l oleju napę-

dowego na 100 km. Dodatkowymi atuta-

mi tego modelu są: możliwość kierowania 

z prawem jazdy kategorii B, bez tachografu, 

bez opłat ViaToll i bez ogranicznika pręd-

kości. L/N 35 nie wymaga również płacenia 

podatków od środków transportu.

Do cięższej dystrybucji Isuzu ma w swo-

jej gamie P75 ze 190-konnym silnikiem 

i techniczną masą całkowitą 9100 kg! Taki 

pojazd nadal zachowuje kompaktowe wy-

miary. Jako izoterma czy chłodnia może 

być wyposażony w zabudowy do 32 m3 

i przewozić do 3500 kg ładunku. ▐

Fot. IC

Samuraj do miasta
Dystrybucja artykułów spożywczych potrzebuje pojazdów 
wytrzymałych i prostych, które będą niezawodne i poradzą sobie 
z wąskimi ulicami zapchanych miast. Isuzu L/N 35 
z zabudową izotermiczną świetnie sprawdzi się w takiej roli. 

Lekka, wytrzymała konstrukcja Isuzu L/N 35 sprawia, 
że ładowność jest wysoka, jak na pojazd klasy 3,5 t 
dmc. Q-service Truck doradza swoim klientom podczas 
wyboru zabudowy. Pojazd można doposażyć w windę, 
boczne drzwi, kurtynę foliową, półki, uchwyty itp. 
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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 
tym roku z uwagi na wysoki 

poziom prezentowanego tunin-

gu, organizatorzy postanowi-

li zrezygnować z przydzielania nagród 

w poszczególnych kategoriach, takich 

jak wnętrze, motyw czy oświetlenie. Naj-

piękniejsze ciężarówki były dopracowa-

ne perfekcyjnie pod każdym względem. 

Przyznano natomiast aż 30 głównych na-

gród, co pozwoliło uhonorować większą 

liczbę samochodów. O tym, który pojazd 

zasługuje na wyróżnienie, decydowali 

w tajnym głosowaniu najlepsi znawcy 

tematu, czyli sami uczestnicy. Poza ka-

zawrót 
głowy
Na 10. Master Trucku 
pojawiły się dobrze już znane 
pojazdy i zupełne nowości. 
Było strasznie, mroczno, 
bajkowo i rozrywkowo. 
Delikatny, subtelny tuning 
przeplatał się z mocnymi 
akcentami. Niektóre 
ciężarówki szykowały się 
specjalnie na opolskie 
spotkanie.

Jak co roku pojazdy ratownictwa 
drogowego miały swój sektor. Holowniki 
to cięzarówki, którym właściciele 
poświęcają wyjątkowo dużo uwagi.

Narodowe barwy, Polonez i tradycyjne biesiado-
wanie. DAF Nika Trans w takim malowaniu miał 
swoją premierę na tegorocznym zlocie. Pojazd 
zdobył trzecie miejsce w konkursie publiczności.

Scania Madonna, zwyciężczyni 10. Master Trucka i laureatka drugiego miejsca w konkursie publiczności. 

Juhę Ristimaa z Filandi, jednego z najbardziej utytułowanych właścicieli tuningowanych ciężarówek w Europie, 

tym razem zainspirowała Madonna. To nie pierwszy pojazd z jego warsztatu w klimacie muzycznym. Kilka 

lat temu w Opolu zaprezentował ponad 25-metrowy zestaw, na którym były wizerunki m.in. Marylin Monroe, 

Franka Sinatry czy Boba Marley’a. Wielometrowy zestaw zachwyca już od pierwszego wejrzenia. 
We wnętrzu znajduje się coś na kształt garderoby, którą nie pogardziłaby bohaterka tej ciężarówki. 

W miejscu standardowej leżanki jest wygodna kanapa. Na tylnych drzwiach znajduje się spis wszystkich 

wykonawców i osób zaangażowanych w realizację tego projektu. Pojazd na co dzień wozi napoje 
i produkty spożywcze po całej Skandynawii.

KolorowyKolorowy

www.truck-van.pl
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Oczywiście najliczniej pokazały się 

ciężarówki z Polski. Impreza już na stałe 

wpisana jest w kalendarz wszystkich mi-

łośników ciężarówek. Kierowcy z dużym 

Mercedes „Jocker” Henrika Hansena zdobył trzecie miejsce w kategorii najpiękniejszych ciężarówek na zlocie.

Ci piraci mieli powody do świętowania. Publiczność okrzyknęła ich pojazd najładniejszą 
ciężarówką tegorocznej edycji zlotu. Mercedes „Czarna Perła” należy do Grupy Producentów 
Owoców i Warzyw T. Mularski, to już kolejne trofeum dla tego zespołu.

Motywy pojawiające się na karoserii ciężarówek nawiązują również 
w zabawny sposób do działalności przedsiębiorstwa. W ten sposób firma 
wyróżnia się na tle innych i zdobywa sympatię zleceniodawców.

Scania „Red Rose” przyjechała z Chorwacji. 
Zachwyciła jury dbałością o szczegóły i delikatnym 
anturażem.

Hansena z Danii. W Opolu pojawiły się 

również najnowsze pojazdy fi rmy Pakos 

– ozdobione motywami z fi lmów „Piraci 

z Karaibów” oraz „Szybcy i Wściekli”. 

tegorią Master Truck, przyznano także 

nagrody najpiękniejszym vanom, oldti-

merom i modelom ciężarówek. Zostało 

przyznanych także mnóstwo wyróżnień. 

W tym roku tytuł najpiękniejszej cię-

żarówki otrzymała fi ńska Scania Madon-

na, zwyciężczyni ubiegłorocznego zlotu 

Nordic Trophy. Pojazd wyszedł spod mi-

strzowskiej ręki Juhy Ristimaa, który od 

lat zbiera laury za perfekcyjnie przygoto-

wane ciężarówki. „Madonna” odwiedziła 

opolski zlot po raz pierwszy, ale nie była 

to jedyna nowinka z Finlandii. Można 

było również podziwiać Scanię „Birds on 

Wire” z fi rmy Sea Container Service oraz 

MAN-a „Sweet six six six” Marku Rio. Na-

tomiast ze słonecznej Chorwacji do Opo-

la przywędrowała „Red Rose”. „Czerwona 

Róża” należy do fi rmy Klanatrans z Rije-

ki. Spodobała się tak bardzo, że zdobyła 

drugie miejsce w głównym konkursie. Za-

raz za nią uplasował się „Joker” Henrika 

wyprzedzeniem rezerwują sobie termin, 

aby móc się pochwalić jednym w swoim 

rodzaju tuningowanym trakiem. Wśród 

wielu, doskonale już znanych aut pojawili 

się też debiutanci.

Na wystawie nie mogło zabraknąć 

oldtimerów i wozów specjalistycznych. 

Swoje sektory miały pojazdy pożarowe 

i holowniki. Dodatkową atrakcją były 

wozy pamiętające czasy PRL-u i amery-

kańskie krążowniki szos. Podczas trzech 

dni nie zabrakło również różnych kon-

kursów oraz zabaw i gier dla dzieci i do-

rosłych. Nie zawiedli też kolekcjonerzy, 

którzy przywieźli modele ciężarówek, 

do złudzenia przypominające oryginały 

tylko pomniejszone do odpowiedniej 

skali. ▐

KD
Fot. TV Brawo
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W 
tym roku Volkswagen kontynuuje 

swoją ofensywę modeli kompak-

towych. Jesienią 2012 r. zadebiu-

towała siódma generacja Golfa, w 2013 r.

pojawił się nowy Golf Variant, modele 

4MOTION z napędem na wszystkie koła 

oraz sportowe GTI, GTD i R. Wiosną tego 

roku dołączyły do nich e-Golf z napędem 

elektrycznym i kompaktowy Sportsvan. 

A jesienią debiutuje Golf GTE – pier-

wszy model z systemem hybrydowym 

plug-in.

Sportsvan to następca cieszącego się 

dużym powodzeniem Golfa Plusa (tylko 

w Niemczech sprzedano ponad 500 tys.

egzemplarzy). Nowy model oferuje ła-

twe do aranżacji wnętrze (tylną kanapę 

można przesunąć o 180 mm) oraz ba-

gażnik o pojemności dochodzącej do 

1520 l. 

Nowe silniki z seryjnie montowanym 

system Start-Stop pozwalają zaoszczędzić 

do 20% paliwa w porównaniu z ich po-

przednikami. Jednostki benzynowe z tur-

bodoładowaniem i bezpośrednim wtry-

skiem (TSI) rozwijają moc 85, 110, 125 

i 150 KM. Natomiast silniki wysoko-

prężne z bezpośrednim wtryskiem – 110 

i 150 KM. Wszystkie silniki poza naj-

słabszym benzynowym są oferowane 

z dwusprzęgłową przekładnią DSG. We-

dług producenta Sportsvan 1.6 TDI Blue-

Motion z silnikiem o mocy 110 KM zuży-

wa 3,9 l/100 km. 

Wyraźne zmiany w porównaniu do po-

przedniego modelu udało się wprowadzić 

dzięki modułowej platformie podłogo-

wej MQB. Przedni zwis jest teraz krótszy, 

a rozstaw osi większy. Innowacyjna lekka 

konstrukcja pozwoliła obniżyć masę nawet 

o 90 kg. 

Dzięki MQB zoptymalizowano układ 

podzespołów, co poprawiło właściwo-

ści użytkowe. Kierowca i pasażer mogą 

siedzieć wyżej, dzięki czemu podróżują 

wygodniej. Duży wpływ na poprawioną 

ergonomię ma nowy, wyraźnie podzielony 

kokpit. 

W samochodzie znalazły się najnowo-

cześniejsze systemy wspomagające, m.in. 

zastosowany po raz pierwszy w Golfi e 

– system Blind Spot Sensor z systemem 

ułatwiającym wyjechanie z miejsca parkin-

gowego. Podczas jazdy ostrzega on przed 

pojazdami znajdującymi się w martwym 

polu. Przy wyjeżdżaniu tyłem z miejsca 

parkingowego system rozpoznaje pojazdy 

zbliżające się z boku i alarmuje kierowcę. 

W przypadku grożącej kolizji system auto-

matycznie inicjuje hamowanie. 

Kierowcę dodatkowo wspiera elektro-

niczna blokada mechanizmu różnicowego 

XDS+, innowacyjny progresywny układ 

kierowniczy, adaptacyjna regulacja zawie-

szenia DCC, system obserwacji otoczenia 

Front Assist z funkcją awaryjnego hamo-

wania w mieście, automatyczny tempo-

mat ACC, seryjny hamulec multikolizyjny 

Multi Collision Brake, system rozpoznają-

cy zmęczenie, system proaktywnej ochro-

ny pasażerów, regulacja świateł drogowych 

Light Assist i Dynamic Light Assist, funk-

cja wyboru profi lu jazdy, system ułatwia-

jący utrzymanie pasa ruchu Lane Assist 

i asystent parkowania Park Assist. 

Nowa generacja systemów radiowych 

i nawigacyjnych oraz 400-watowy system 

nagłaśniający Dynaudio Excite z subwo-

oferem i nowym głośnikiem centralnym 

(w konsoli głównej) czynią podróż przy-

jemniejszą. ▐

KD
Fot. VW

Kompletacja
Aktywni użytkownicy potrzebują elastycznych 
samochodów, które będą się zmieniać w miarę potrzeb. 
A do tego będą bezpiecznie i ekonomiczne.

Kompaktowy Van stwarza wiele 
możliwości, gdy zajdzie potrzeba 
można nim przewieźć deskę 
surfingową lub narty.

Ergonomiczne wnętrze i dobra widoczność zza kierownicy 
sprawiają, że jazda nie męczy. Gdyby jednak kierowcę 
dopadło znużenie, szybko wykryje to system rozpoznający 
zmęczenie i zaleci przerwę.

www.truck-van.pl
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EDYCJA JESIEŃ 2014

Już dziś rezerwuj czas i zapisz się na jesienną 
edycję Spotkań Transportowych 2014.

6 listopada 2014 – Warszawa, Centrum Expo XXI

(Spotkania Transportowe towarzyszą  

II Międzynarodowym Targom Trans Poland 2014  

- dla uczestników Spotkań wejściówka na Targi gratis)

13 listopada 2014 – Poznań, Hotel Poznański  

(przy A2 węzeł Luboń)

20 listopada 2014 – Kraków, Hotel Hilton GardenInn

www.tsl-biznes.pl/spotkania

Spotkania Transportowe kierowane są do właścicieli  
i przedstawicieli firm transportu drogowego oraz 
działów transportowych w firmach produkcyjnych 
i dystrybucyjnych.

Zaproszeni eksperci przedstawią aktualne zmiany 
i tendencje w sektorze transportowym, wskażą 
najważniejsze zmiany w prawie transportowym, 
przybliżą najnowsze rozwiązania i podpowiedzą, jak  
zwiększać zyski i efektywność firmy transportowej.

Już dziś rezerwuj czas i zapisz się na jesienną 
edycję Spotkań Transportowych 2014.

Udział w Spotkaniach Transportowych jest
bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

Zarejestruj się BEZPATNIE na stronie: 
www.tsl-biznes.pl/spotkania

Pytania i dodatkowe informacje: 
spotkania@tsl-biznes.pl, tel. 22 213 88 28

Organizatorzy Konferencji:

Truck
www.truck-van.pl Van&

Współpraca merytoryczna:



Główne zastosowania

628 500 X1 500 / 20" A
MAN M 2000 L (04/96>10/05), 
MERCEDES-BENZ Unimog U5000, 
RENAULT TRUCKS Trafic (04/89>03/01)

628 550 X1 550 / 22" A
DAF XF 510 (03/13>), 
FIAT Ducato (05/94>06/06), 
FORD Transit (01/86>02/00)

628 600 X1 600 / 24" T7, T11
MAN F 2000 (10/94>), 
MERCEDES-BENZ Unimog U20, 
VOLKSWAGEN Transporter T5 (11/03>)

628 601 X1 600 / 24" Dysza spryskiwacza  
zamontowana na wycieraczce M10

IVECO Daily City (11/00>), 
RENAULT TRUCKS Master 3 (11/99>03/10), 
VOLVO FL (12/06>)

628 650 X1 650 / 26" T7, T8, T11
IVECO Stralis  (02/08>), 
MERCEDES-BENZ Atego (04/98>), 
VOLVO FM / FMX (02/06>)

628 651 X1 650 / 26" Dysza spryskiwacza  
zamontowana na wycieraczce M10 RENAULT TRUCKS D, C (2013>), Kerax (01/06>), Premium (01/06>), 

VOLVO FE (12/06>)

628 700 X1 700 / 28" T7, T8
MERCEDES-BENZ Actros MP2/MP3 (01/97>2013), 
RENAULT TRUCKS Magnum (03/97>2013), 
SCANIA P,R,T (04>08/05)

628 701 X1 700 / 28" Dysza spryskiwacza  
zamontowana na wycieraczce T7

MERCEDES-BENZ Actros MP4 (10/11>), 
SCANIA Serie P,R,T (09/05>), 
VOLVO FH / FH 16 (03/13>) 

www.valeoservice.com

Postaw  
na polskie  
wycieraczki

TRWAŁOŚĆ
Wytrzymała powłoka gumowa

SOLIDNOŚĆ
Konstrukcja całkowicie metalowa

JAKOŚĆ
Wyprodukowane w polskiej  
fabryce w Skawinie



NOWY
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Dostawcze Iveco słynie z wytrzyma-

łości i to się nie zmieniło. Jednak do 

tradycyjnych zalet doszły nowe, które 

sprawiają, że Daily jest bardziej przyjazne dla 

użytkowników. Wzrósł komfort, polepszy-

ły się własności jezdne, a w bogatej ofercie 

furgonów są wersje zarówno dla bardzo wy-

magających, jak i tych, którzy cenią przede 

wszystkim pojazdy wszechstronne i zwinnie 

poruszające się w gorączce ruchu miejskiego. 

Daily: bliżej ludzi
Iveco stwarza doskonałe warunki kierowcy i pasażerom oraz lepiej troszczy się 
o różnego typu ładunki. Szeroka gama furgonów jest mocną stroną nowego Daily. 

Praktyczna elegancja

III generacja Daily ma z gruntu nowe 

nadwozie. Projektanci dołożyli starań, aby 

wyróżniała się na drodze. Sylwetka Iveco 

Składany uchwyt może służyć do przewożenia napojów zarówno 
w butelkach, jak i w kubkach. Gdy nie jest potrzebny, nie zajmuje miejsca.

Ergonomicznemu rozmieszczeniu mechanizmów 
sterowania towarzyszą materiały o wysokiej jakości. 
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duża skrzynia. Można w niej bezpiecznie 

przechować np. trójkąt ostrzegawczy oraz 

rzadziej używane, a potrzebne w pracy ak-

cesoria. Środkowe oparcie kryje składany 

stolik z klipsem do przytrzymania doku-

mentów. Kieszenie w drzwiach są bardzo 

głębokie, a dodatkowo jest pod nimi skryt-

ka z odchylaną pokrywą, zabezpieczoną 

linkami. Dostęp do niej jest możliwy po 

otwarciu drzwi. Konstruktorzy do maksi-

mum wykorzystali przestrzeń kabiny. 

Do opcji należy system IVECONNECT 

obejmujący radio, odtwarzacz MP3, złą-

cze Bluetooth, nawigację i kamerę cofania. 

Może on współpracować z systemem tele-

matycznym, stosowanym przez fl otę wła-

ściciela pojazdu. 

Atrakcyjną stylizację Daily można 

wzbogacić, dopasowując ją do indywidu-

alnych gustów i potrzeb. Na liście akceso-

riów są m.in. ozdobne pasy na pokrywie 

silnika, orurowanie chroniące przód, progi 

po bokach oraz spojler na dachu. ▐

znamionuje siłę, ale nie jest ociężała. Bu-

dzi instynktowne zaufanie. Najbardziej 

narażony na otarcia i stłuczki dół nadwo-

zia jest chroniony przez szerokie zderzaki 

i panele z tworzywa sztucznego. Obejmu-

ją one również dolną część tylnych drzwi 

furgonów. Na pewno docenią to kierowcy, 

którym przynajmniej raz w życiu drzwi 

wyśliznęły się z ręki i uderzyły o słupek lub 

inną przeszkodę. Urozmaicona linia dol-

nych osłon ożywia sylwetkę. 

Refl ektory są umieszczone wysoko, na 

krawędziach obudowy silnika, która jest 

cofnięta w stosunku do zderzaka i jakby 

„wsunięta” między lekko wystające na ze-

wnątrz nadkola. Dzięki temu światła są 

dobrze chronione przed uszkodzeniem. 

Duża przednia szyba tworzy wizualnie 

jedną całość z oknami bocznymi. Jej dolna 

krawędź biegnie nisko i płynnie łączy się 

z opadającą pokrywą silnika. Daily wy-

gląda nowocześnie, a zarazem zapewnia 

jadącym dobrą widoczność. Praktycznym 

detalem są pionowe klamki na drzwiach 

do kabiny oraz do ładowni. Są bardzo wy-

godne, gdy trzeba często wsiadać i wysia-

dać oraz otwierać i zamykać samochód. 

Nowe Iveco Daily ma również niższy 

współczynnik oporu powietrza. Najbar-

dziej opływowy z furgonów ma Cx=0,316, 

co jest korzystne nie tylko dla oszczędnej 

jazdy. Niższy jest również poziom hałasu 

w kabinie. 

Wygoda i przestrzeń

Wnętrze zmieniło się radykalnie, ale 

projektanci nie zaprzepaścili żadnej z zalet 

poprzedniej generacji Daily. Nadal można 

swobodnie przechodzić w poprzek kabi-

ny i bez wysiłku sięgać do mechanizmów 

sterowania pojazdem. Krótka dźwignia 

zmiany biegów, umieszczona tuż przy 

kierownicy umożliwia sprawną zmianę 

przełożeń. Sama kierownica jest mniejsza, 

ustawiona bardziej pionowo i lepiej leży 

w dłoni. Iveco natychmiast reaguje na 

gesty kierowcy, co zwiększa przyjemność 

z jazdy. Człowiek ma wrażenie doskona-

łego kontaktu z samochodem. Manew-

rowanie jest łatwe. Pozycja za kierownicą 

zbliżyła się do tej, jaką zajmuje się w samo-

chodzie osobowym. Fotel został umiesz-

czony o 1,5 cm niżej niż poprzednio. 

Tablica rozdzielcza układa się w rozcią-

gniętą literę „V”. Jest to nie tylko estetycz-

ne, ale również wygodne. Środek zajmują 

przyciski i pokrętła urządzeń, z których 

korzysta nie tylko kierowca, ale również 

pasażerowie. Jest tu m.in. sterowanie na-

wiewem lub klimatyzacją, radio, a także 

chowany uchwyt na kubek oraz znormali-

zowana kieszeń DIN. Cały parapet zajmują 

trzy, zamykane, szerokie schowki. 

Pożytecznie wykorzystano również pod-

stawę podwójnej kanapy pasażerskiej. Po 

odchyleniu poduszek siedzeń odsłania się 

Iveco Daily jest dobrze chronione z każdej strony. Tworzywo pokrywa również dolną krawędź drzwi. 

Po odchyleniu siedzisk kanapy odsłania 
się pojemny i bezpieczny schowek. 

Na wielofunkcyjnym ekranie umieszczonym na środkowym panelu tablicy 
rozdzielczej, kierowca może obserwować, co dzieje się za samochodem. 

Składany stolik w oparciu pomaga 
radzić sobie z dokumentami. 
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Tylko w ten sposób można zaspokoić 

różne oczekiwania nabywców. Rynek 

samochodów dostawczych wciąż się 

zmienia. Obecnie klienci poszukują na 

ogół pojazdów z nadwoziem zamkniętym. 

Nie tylko, aby transportować ładunki, ale 

aby zbudować na ich bazie pojazd serwiso-

wy czy podręczny warsztat. 

W odpowiedzi Iveco wzmocniło ofertę 

furgonów, nie zapominając jednak o na-

bywcach zainteresowanych podwoziami, 

także tymi do najcięższych prac. 

Bułka i spółka

Dopuszczalna masa całkowita różnych 

odmian nowego Daily zawiera się w prze-

dziale od 3,3 do 7 t. Wkrótce dołączy wa-

riant 7,2-tonowy, konkurujący już właści-

wie z lekkimi ciężarówkami. Do wyboru 

są nadwozia furgonowe, w tym częściowo 

przeszklone z kabinami wyposażonymi 

w drugi rząd siedzeń, podwozia pod zabu-

dowę z kabiną pojedynczą lub brygadową 

oraz minibusy. 

Z racji dużej nośności i zróżnicowanej 

oferty rozstawów osi podwozie Iveco nadal 

jest jednym z najlepiej przystosowanych 

do budowy małych autobusów miejskich, 

lokalnych i turystycznych. Jest też świetne 

jako baza dla obszernego samochodu kem-

pingowego. Możliwości jest mnóstwo, a bę-

dzie jeszcze więcej. W pierwszej kolejności 

na linię produkcyjną trafi ły modele z napę-

dem 4×2, ale już w 2015 r. pojawi się tere-

nowa wersja 4×4. Jej poprzednicy są znani 

z jak najlepszej strony w służbach energe-

tycznych, straży pożarnej i w wojsku. 

Pod dachem

Pozostając specjalistą w wielu dziedzinach, 

Daily jeszcze lepiej może sprostać zwykłym, 

codziennym obowiązkom, takim jak dowóz 

pieczywa, poczty czy świeżej prasy. W furgo-

nach do wyboru są 3 rozstawy osi, 5 długości 

nadwozia oraz 3 wysokości dachu. Najmniej-

szy furgon ma rozstaw osi 3000 mm, długość 

5040 mm i objętość 7,3 m3. Największy 

przy rozstawie osi 4100 i długim zwisie 

tylnym ma przepastną ładownię mierzącą 

19,6 m3. W wersji o dmc 7 t jego ładow-

ność przekracza 4 t. Imponujący wynik 

o dużym znaczeniu praktycznym i ekono-

micznym. Można przewieźć więcej ładunku 

mniejszą liczbą kursów. 

Pomiędzy tymi skrajnościami są sa-

mochody, które skutecznie rywalizują 

w najpopularniejszym przedziale rynku 

furgonów z ładownią o wielkości 9÷11 m3. 

Wyróżniają się tu dwa modele ze średnim 

rozstawem osi 3520 mm: jeden o objęto-

ści 10,8 m3 i drugi liczący sobie 12 m3. Na 

tle konkurentów mają niezwykle korzyst-

Rozliczne zajęcia
Podziw, jaki żywimy do ludzi wszechstronnie utalentowanych, należy się 
również Daily. Podliczając wszystkie opcje, Iveco proponuje rekordową liczbę 
8000 fabrycznych wersji! 

Aktualnie oferowane najcięższe podwozie ma nośność 
4,7 t. Nowością jest lekki wariant z pojedynczym tylnym 
ogumieniem i rozstawem osi 4100 mm. 
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ny stosunek długości ładowni, do długo-

ści całkowitej. Wynosi on odpowiednio 

0,56 (najlepszy wynik w klasie!) oraz 0,6. 

Obydwa modele mają przy tym typową 

w tym segmencie długość całkowitą: 5560 

oraz 5950 mm, a średnica zawracania 

mierzona po śladzie kół wynosi 11,9 m. 

Samochody te idealnie wstrzeliwują się 

w potrzeby użytkowników, którzy cenią nie 

tylko uniwersalne nadwozia, ale również 

łatwość poruszania się pojazdem w zróżni-

cowanych warunkach drogowych, zarów-

no na krótkich, miejskich odcinkach, jak 

i w dłuższych trasach. 

Ważną zaletą nowych furgonów Daily 

jest obniżona o 55 mm podłoga. Dzięki 

temu załadunek wymaga mniej wysiłku 

i może odbywać się szybciej, a Iveco trafi -

ło do czołówki samochodów dostawczych 

z tylnym napędem, gdy mowa o wysokości 

podłogi nad jezdnią. 

Na ramie

Podwozia mają dmc od 3,5 do 7 t, 

6 rozstawów osi do wyboru od 3000 do 

4750 mm i możliwość zabudowy nadwozi 

o długości od 3000 do 6190 mm. Nośność 

ramy dochodzi do 4,7 t! 

Interesującą nowością do lżejszych prze-

wozów jest wersja z rozstawem osi 4100 mm

na pojedynczym ogumieniu z tyłu. Może 

ona być wyposażona w nadwozie o mak-

symalnej długości ponad 4800 mm. Do jej 

zalet należy zwrotność oraz stosunkowo 

niskie koszty eksploatacji. 

Ciężkie odmiany Daily wyposażone są 

w bliźniacze ogumienie. Wraz z wpro-

wadzeniem nowego modelu one również 

zyskały, ponieważ wzrosła nośność osi. 

Iveco jest pod tym względem najlepsze na 

rynku. 

Konstruktorzy nowego Daily uwzględ-

nili również wymagania użytkowników 

samochodów kempingowych. Wydaj-

ny układ napędowy i ergonomia kabiny 

mówią same za siebie. Dochodzi do tego 

bogate wyposażenie opcjonalne zawie-

rające akcesoria informatyczno-telema-

tyczne, m.in. nawigację. Podwozia o dmc 

od 3,5 do 7,2 t z tylną osią na kołach po-

jedynczych lub podwójnych umożliwiają 

tworzenie „domów na kołach” na krótsze 

i dłuższe wyprawy. ▐

Dzięki obniżonej o 55 mm podłodze Iveco Daily 
można łatwiej i szybciej załadować. 

Iveco Daily ma teraz interesującą propozycję w najpopularniejszym segmencie 
furgonów z ładownią wielkości 9÷11 m3.

Nad kabiną kierowcy znajduje się duży schowek. 
Mocna podłoga ze sklejki jest jedną z opcji 
zwiększających użyteczność Daily. 

Długość ładowni zależy od rozstawu osi oraz długości 
tylnego zwisu. Największe odmiany mogą z powodzeniem 
jeździć na długich trasach. 
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Kabina to nie jedyne miejsce, któ-

re dostarcza kierowcy doznań 

podobnych do tych, jakie znamy 

z lżejszych pojazdów. Iveco zostało udo-

skonalone wszechstronnie i to, co można 

zobaczyć i poczuć w dotyku koresponduje 

z wrażeniami rodzącymi się, gdy Daily się 

rozpędzi. 

W kontakcie

Do zalet samochodów wspartych na 

ramie, należy elastyczność w zabudowie 

podstawowych zespołów, w tym elemen-

tów podwozia. Daily nadal ma mocną 

ramę złożoną z podłużnic o profilu ce-

owym oraz rurowych poprzeczek. Mię-

dzy innymi dzięki niej zdobyło wiernych 

klientów oraz zyskuje nowych, także 

tam, gdzie droga lub ładunek wysoko 

stawiają poprzeczkę. Projektując nowy 

model, inżynierowie postanowili wzbo-

gacić go o zalety, które są ważne w świe-

cie, gdzie „czas to pieniądz” i pośpiech 

jest rutyną. 

Z osiągami wzmocnionych silników 

korespondują własności zawieszenia. 

Nowością jest przednie zawieszenie 

typu Quad Leaf. Składa się z podwój-

nych wahaczy i poprzecznych resorów 

piórowych. Zajmuje mniej miejsca i jest 

lżejsze niż poprzednio, ale wytrzymuje 

obciążenie dochodzące do 1900 kg, czyli 

o 100 kg większe. Zapewnia także o 45 mm

wyższy prześwit. Wynosi on teraz 175 mm.

Dzięki Quad Leaf większy jest również 

kąt skrętu kół. Najlepszy pod tym wzglę-

dem model ma średnicę zawracania mię-

dzy krawężnikami wynoszacą zaledwie 

10,5 m. 

Główną zaletą wynikającą z zastosowa-

nia nowego zawieszenia są lepsze własno-

ści jezdne. Daily zachowuje się bardziej 

stabilnie zarówno na prostej, jak i w zakrę-

tach. Jest to ważne w minibusach, ale ku-

rierzy, którzy mają pilne przesyłki, również 

docenią właściwości nowej konstrukcji. 

Do zalet Quad Leaf należy prostota 

obsługi. Jest ono montowane w lżejszych 

wersjach samochodu. Cięższe mają typowe 

dla Daily zawieszenie Quad-Tor, które wy-

korzystuje regulowane, podwójne wahacze 

i drążki skrętne. Zostało ono wzmocnione. 

W modelach o dmc 3,5÷5 t wytrzymuje 

nacisk 2100 kg, a w cięższych aż 2500 kg. 

Zmodernizowane, tylne osie stosowane 

w lżejszych wariantach z pojedynczym 

ogumieniem mają nośność 2240÷2430 kg.

Dzięki zmienionej geometrii zawiesze-

nie przeciwdziała występowaniu nad-

sterowności. Amortyzatory są ułożone 

inaczej niż poprzednio i lepiej tłumią 

nierówności. Zespół jest o 8 kg lżejszy 

i umożliwił obniżenie podłogi przedziału 

ładunkowego. 

Ciężkie Daily zachowały wytrzymałe 

tylne zawieszenie wielopiórowe. Na liście 

opcji znajduje się zawieszenie pneuma-

tyczne, użyteczne w minibusach oraz sa-

mochodach kempingowych. 

Poza montowanym w standardzie ukła-

dem ESP Daily ma również system LDSW, 

który za pomocą sygnału akustycznego 

ostrzega kierowcę przed niezamierzonym 

zjechaniem z pasa ruchu. 

Więcej za mniej

Bogata oferta silników zawiera ogółem 

9 jednostek napędowych o mocy od 106 

do 205 KM. Trzy z nich mają pojemność 

2,3 l, pozostałe 3 l. Wśród tych ostatnich 

jest wariant o zapłonie iskrowym, przy-

stosowany do zasilania sprężonym gazem 

ziemnym (CNG). Osiąga on moc 136 KM.

Silniki nowego Daily 
są mocne i oszczędne. 

Wśród wariantów zgodnych z Euro 6 
jest również silnik na gaz ziemny. 

Nowe Iveco Daily – gama silników

Typ 
Liczba cylindrów 
Pojemność (cm3) 
Maksymalna moc 
 (KM/kW/obr/min) 
Maksymalny moment obrotowy (KM/kW/obr/min) 
Turbosprężarka 
  
Układ oczyszczania spalin 
Norma emisji spalin 

Technika wygrywa
Kierowcy Daily nigdy nie narzekali na brak mocy, 
a teraz będą mogli z niej robić jeszcze lepszy użytek. 
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symalnym ciśnieniu wtrysku sięgającym 

2000 bar. Zastosowano pierścienie tłoko-

we o obniżonym tarciu oraz olej silnikowy 

o niskiej lepkości. Silniki wyposażone wy-

łącznie w układ recyrkulacji spalin EGR 

są zgodne z normą Euro 5+. Te, które 

wyposażono w układ wydechowy z SCR 

spełniają normę Euro 6. Iveco skorzystało 

w nich z doświadczeń uzyskanych podczas 

konstruowania najnowszego Stralisa Hi-

-Way i jego katalizatora Hi-eSCR (High 

Effi  ciency SCR). Dlatego zużycie AdBlue 

przez Daily Euro 6 jest bardzo małe i nie 

przekracza 3% zużycia oleju napędowego. 

W praktyce zbiornik AdBlue o pojemności 

22 l powinien wystarczyć na przejechanie 

około 6 tys. km. O stanie fi ltra cząstek sta-

łych DPF informuje kontrolka na tablicy 

rozdzielczej. Jego regeneracji można doko-

nać, wciskając w odpowiedniej kolejności 

pedały. 

Zmiany w jednostkach napędowych 

miały na celu przede wszystkim obniże-

nie zużycia paliwa. Dodatkowo konstruk-

torzy przewidzieli alternator, który uzu-

pełnia energię w akumulatorach głównie 

w momencie hamowania silnikiem. 

W większości silników dostępny jest 

układ Eco-Switch, który zmienia cha-

rakterystykę silnika, obniżając moment 

obrotowy. Równocześnie ogranicznik nie 

pozawala przekraczać 125 km/h. Klima-

tyzacja EcoMac używa sprężarki stosow-

nie do chwilowego zapotrzebowania na 

wychłodzone powietrze. 

Po zsumowaniu udoskonalenia za-

owocowały przeciętnym spadkiem zu-

życia paliwa o 5,5%. W Daily wyposa-

żonych w pakiet EcoPack można spo-

dziewać się spadku spalania w mieście na-

wet o 14%. ▐

Nowe, przednie zawieszenie Quad Leaf 
zapewnia Daily doskonałe własności jezdne, 
a zarazem jest lżejsze i wytrzymalsze 
od stosowanego poprzednio. 

Cięższe modele wyposażone są w typowe 
dla Daily zawieszenie z drążkami skrętnymi. 
Teraz jednak wytrzymuje ono wyższe 
obciążenie i ma lepszą charakterystykę. 

Zawieszenie osi z pojedynczymi kołami 
ma zmienioną geometrię, 
co ogranicza tendencję samochodu 
do nadsterowności. 

F1A F1A F1A F1C F1C F1C F1C F1C F1C (CNG)
4 4 4 4 4 4 4 4 4

2287 2287 2287 2998 2998 2998 2998 2998 2998
106/78/ 126/93/ 146/107/ 146/107/ 170/125/ 205/150/ 146/107/ 170/125/ 136/

2700÷3600 3200÷3600 3000÷3600 3000÷3500 3000÷3500 3000÷3500 2900÷3500 3000÷3500 3000÷3500
270/1800÷2600 320/1800÷2750 350/1500÷2750 350/1500÷2600 400/1250÷2600 470/1400÷2600 350/1400÷2900 400/1250÷3000 350/1500÷2730

z zaworem  z zaworem o zmiennej z zaworem o zmiennej dwustop- z zaworem o zmiennej z zaworem
upustowym upustowym geometrii upustowym geometrii niowa upustowym geometrii upustowym

EGR EGR EGR EGR EGR EGR EGR+SCR EGR+SCR –
Euro 5b+ Euro 5b+ Euro 5b+ Euro 5b+ Euro 5b+ Euro 5b+ Euro VI Euro VI Euro VI

Do wszystkich silników proponowana 

jest 6-biegowa przekładnia manualna. Na 

życzenie montowana jest zautomatyzo-

wana skrzynia AGile. Wkrótce dołączy 

również 8-biegowa skrzynia automatycz-

na ZF. 

W silnikach wprowadzono nowy układ 

wtryskowy z szyną common rail o mak-

Nowe Daily jest lżejsze niż poprzedni model. To zasługa zmian w podwoziu 
oraz nowego nadwozia. 
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Z  jednej strony wytrzymalsze osie i moc-

 niejsze silniki, z drugiej skrojone na 

 miarę, nowe, lekkie wersje podwozi 

i duża gama furgonów. Najnowsze Daily 

z powodzeniem będzie wykonywać zada-

nia, które klienci od dawna powierzają jego 

przodkom i z chęcią podejmie się nowych. 

Samochód jest łatwy do zabudowy. Na 

ramie ma dużo miejsca na osprzęt i ak-

cesoria. Duży wybór odmian różniących 

się masą całkowitą oraz długością ramy 

pozwala stworzyć zarówno pojazdy do 

transportu ciężkich ładunków i współpra-

cy z nadwoziami specjalistycznymi, jak 

Każde Każde zleceniezlecenie

Pieczywo, wędliny, holenderskie tulipany? Iveco Daily może przetransportować dowolny 
ładunek na każdą odległość. Jest również przystosowane do wykonywania rozlicznych prac 
przy użyciu specjalistycznych nadwozi.

Kontener izotermiczny 
na podwoziu z podwójnym 
ogumieniem. Nadwozie 
ma dodatkowe drzwi boczne. 
Wyposażone jest w blokady 
przytrzymujące drzwi po otwarciu 
oraz rozkładane drabinki, 
prowadzące do wnętrza. Spojler 
nad kabiną zmniejsza opór 
aerodynamiczny. Z racji dużej 
nośności podwozie Daily bardzo 
dobrze nadaje się na chłodnie 
i lodownie. Możliwe jest również 
wykonanie zabudowy chłodniczej 
w seryjnym nadwoziu furgonu. 

Daily długodystansowy. Zabudowa skrzyniowa o objętości 24 m3 jest zamontowana na podwoziu z pojedynczym ogumieniem tylnej osi. 
Sypialnia znajdująca się nad kabiną stwarza możliwość noclegu w długiej podróży. Pamiętano również o takim drobiazgu, jak zbiornik z wodą do umycia rąk, 
znajdujący się na ramie. Jest też skrzynka na narzędzia, rękawice robocze i inne przydatne akcesoria. 
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ułatwia montaż specjalistycznego wypo-

sażenia, np. warsztatowego i wykonywanie 

drobnych prac wewnątrz nadwozia. 

Godna polecenia do miast oraz oko-

lic, gdzie cisza i niska emisja spalin są 

wyjątkowo pożądane, jest odmiana ga-

zowa. Ona również stwarza bogate moż-

liwości jako furgon lub podwozie pod 

zabudowę. ▐

i samochody oddające do dyspozycji ła-

downię o dużych gabarytach. Pojemne 

furgony mogą posłużyć do szybkich prze-

wozów na długich trasach, a ich mniejsze 

warianty mają zalety przydatne w ruchu 

lokalnym. Są zwrotne i manewrowanie nie 

nastręcza trudności. Ładownia o regular-

nym kształcie i wewnętrznej wysokości 

dochodzącej do 2100 mm w wersji H3 

Lekka wywrotka do prac porządkowych, transportu materiałów budowlanych lub sadzonek drzew i krzewów. 
Równie dobra do pracy w mieście, co we współczesnym gospodarstwie rolnym. Widoczna jest rama 
pomocnicza, na której wspiera się skrzynia oraz wytrzymałe, tylne zawieszenie na resorach piórowych. 

Inny, potencjalny rekordzista statystyk sprzedaży: 
furgon o objętości 12 m3. Szerokie drzwi boczne 
umożliwiają zarówno załadunek ręczny, jak 
i mechaniczny, przy użyciu wózka widłowego. 
Pojedyncze ogumienie z tyłu przyczynia się 
do obniżenia kosztów eksploatacji. 
Zmodernizowane zawieszenie zapewnia bardzo 
dobre własności jezdne oraz wysoki komfort.
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Samochody dostawcze tej wielkości są najpopularniejsze w klasie 3,5 t masy całkowitej. 
Za nowym Daily przemawia solidna konstrukcja, długowieczne silniki o bardzo dobrych osiągach 
i niskie koszty eksploatacji. Własności użytkowe – jak zawsze doskonałe. 
Przez kabinę można z łatwością przechodzić w poprzek. 
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Jest to obiektywna miara, która 

uwzględnia wszystkie wydatki po-

noszone na zakup i utrzymanie sa-

mochodu. Poza tak oczywistymi jak cena 

pojazdu i koszty paliwa bierze pod uwagę 

również cenę, jaką trzeba będzie zapłacić za 

obsługę i naprawy. Całkowity koszt posia-

dania, określany angielskim skrótem TCO 

(Total Cost of Ownership) jest najlepszym 

wskaźnikiem dla przedsiębiorców, którzy 

mają na uwadze długoterminowy zysk. 

Wydajny w pracy

Bazowy wymiar opłacalności to zdol-

ność samochodu do zwiększania zysku fi r-

my. Zarówno wtedy, gdy transport jest jej 

kluczową działalnością, jak i wówczas, gdy 

pełni rolę pomocniczą wobec głównego 

źródła dochodu, np. produkcji czy handlu. 

W tym drugim wypadku transport znaj-

duje się po stronie kosztów i chodzi o to, 

aby był jak najtańszy. 

Projektując nowe Iveco Daily, inżynie-

rowie postarali się, aby było lekkie, a zara-

zem mogło zabrać jak największy ładunek. 

Dzięki temu energia, jaką samochód czer-

pie w postaci paliwa, jest lepiej wykorzy-

stywana. Najprostszą miarą wydajności 

transportu jest stosunek masy całkowitej 

to masy ładunku. Wariant o dopuszczalnej 

masie 7 t ma nośność ramy dochodzącą 

Bilans na plus
Mówiąc o Iveco Daily, projektanci wymieniają pomysły, dzięki którym samochód 
jest lżejszy, wytrzymalszy i lepiej dopasowany do wymagań przyszłych użytkowników. 
Lecz wszystkie rozwiązania dają się sprowadzić do wspólnego mianownika, 
którym jest niski całkowity koszt posiadania. 
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do 4,7 t, co oznacza, że w praktyce ładow-

ność będzie przekraczać 4 t. Dopuszczalna 

masa całkowita zestawu z przyczepą zosta-

ła zwiększona do 11 t. 

W podobnym wymiarze można rozpa-

trywać wielkość przestrzeni ładunkowej. 

Na podwoziach Daily można montować 

zabudowy o długości dochodzącej niemal 

do 6,2 m. Największy furgon integralny 

ma ładownię o objętości 19,6 m3. Może 

za jednym razem przetransportować tyle 

ładunku, co dwie, przeciętne furgonetki 

o najpopularniejszych, średnich wymia-

rach z segmentu 3,5 t masy całkowitej. 

Niemniej ważny jest właściwy dobór 

samochodu do prac, jakie ma wykony-

wać. Daily zadowoli użytkowników zain-

teresowanych mocnym, odpornym na złe 

drogi i przeładowanie pojazdem, osoby 

poszukujące lekkiego i szybkiego vana na 

autostradę oraz te, które chcą poręczne-

go, zwinnego auta do dostaw w centrach 

miast. Wystarczy wybrać odpowiedni wa-

riant. Silniki mają szeroki zakres mocy, 

z wiodącym 205-konnym na czele. Mate-

race, zabytkowe meble, węgiel czy bryga-

da remontowa ze sprzętem – do każdego 

zastosowania jest odpowiednia jednostka 

napędowa. 

Ekonomiczny

Kolejny wymiar na skali opłacalności 

to oszczędność paliwa. Udoskonalony 

układ zasilania silników oraz stosowany 

w najmocniejszych wersjach system SCR 

pozwoliły do maksimum wykorzystać 

możliwości drzemiące w jednostkach na-

pędowych. Przeciętne spalanie spadło 

w porównaniu z poprzednim modelem 

o 5,5%. Na wynik ten składa się cały szereg 

elementów: niższy opór aerodynamiczny, 

mniejsze opory wewnętrzne w silniku, 

„inteligentny” alternator i klimatyzacja, 

opony o zmniejszonym oporze toczenia 

oraz system EcoSwitch, który na życzenie 

ogranicza osiągi i optymalizuje zużycie pa-

liwa. Wyposażając Daily w pakiet EcoPack, 

właściciel może się spodziewać nawet 

o 14% niższego spalania w mieście. 

Dla niektórych użytkowników najtań-

szą alternatywą może okazać się silnik na 

gaz ziemny. Korzystając z tego niedrogiego 

paliwa, można zarazem poszczycić się tro-

ską o środowisko naturalne. Gazowe Daily 

jest wyjątkowo ekologiczne, ciche i dobrze 

rzutuje na wizerunek używających go fi rm. 

Mało wymagający

Iveco Daily jest oszczędne również wte-

dy, gdy odwiedza serwis. W nowym mo-

delu zracjonalizowano plany przeglądów. 

Okres między wymianami fi ltra paliwa 

wydłużono z 40  000 do 80  000 km, fi ltr 

przeciwpyłowy jest wymieniany raz na 

dwa lata zamiast co roku, a płynu chłodzą-

cego nie trzeba wymieniać przez cały okres 

eksploatacji pojazdu. 

Producent proponuje kontrakty serwi-

sowe Elements, które zapewniają lepszą 

dyspozycyjność samochodów i przewi-

dywalne koszty obsługi oraz zdejmują 

z posiadacza pojazdów obowiązek pil-

nowania harmonogramu przeglądów. 

Kontrakty są bardzo elastyczne i można 

je dopasować do specyfiki eksploatacji 

pojazdów oraz oczekiwań użytkownika. 

Ich elementem jest modułowe wydłu-

żenie gwarancji, wg potrzeb posiadacza 

Daily. ▐

Kontrakty serwisowe Elements można elastycznie dopasować do potrzeb użytkownika, podobnie jak wydłużenie gwarancji. 

Liczna gama wersji pozwala wybrać najbardziej odpowiednią do każdej pracy. 
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R zecz polega nie tylko na korzystnych 

proporcjach masy własnej samochodu 

do nośności podwozia. Duże znacze-

nie ma często również ilość miejsca na ramie, 

a także swoboda wykonania zabudowy tak, 

aby jej elementy były rozplanowane z rozsąd-

kiem z punktu widzenia konstruktora i wy-

godnie z punktu widzenia użytkownika. Daily, 

które może „na siebie wziąć” naprawdę dużo, 

jest pod tym względem trudne do pobicia. 

W wielu dziedzinach używanie lekkie-

go pojazdu ma uzasadnienie. Producenci 

i dystrybutorzy oferujący produkty głębo-

ko mrożone, przedsiębiorstwa komunalne 

czy fi rmy związane z coraz silniejszą bran-

żą informacyjno-rozrywkową mogą czer-

pać zysk z dopasowania pojazdu do skali 

działań w określonym rejonie czy przy da-

nym zadaniu. Mniejszy samochód łatwiej 

i szybciej przeciśnie się do celu nie tylko 

w dużej metropolii, ale również w kurorcie 

obleganym w sezonie przez turystów. Ma 

przewagę, gdy trzeba podjechać wprost do 

miejsca pracy czy rozładunku. A przede 

wszystkim zużywa mniej paliwa niż samo-

chód ciężarowy. 

Wprowadzenie wersji 4×4, jakie wkrótce 

nastąpi, jeszcze bardziej poszerzy możliwo-

ści nowego Daily. Jednak już dziś samochód 

jest niezwykle skutecznym narzędziem 

Wysoka 
specjalizacja

Wśród samochodów dostawczych Iveco Daily wyróżnia się zdolnością do współpracy 
z zabudowami, które stawiają pojazdowi szczególne wymagania. 

Z Daily każdy pomysł na biznes ma szansę realizacji. 
Od transportu samochodów – uszkodzonych lub wyjątkowo cennych, 
po dostawy owoców morza. 

Lodownia z agregatem umocowanym pod 
zabudową. Stosunkowo małe wymiary sprawiają, 
że będzie idealna do dowozu lodów np. 
do nadmorskich sklepików i barów. 

Specjalistyczna wywrotka wyposażona w żuraw 
załadowczy. Montaż takich zabudów jest możliwy dzięki 
niskiej masie i dużej nośności podwozi Daily. 

Furgon w roli warsztatu. Obszerna 
karoseria posłuży jako podręczny magazyn 
i wygodne miejsce pracy pod dachem. 
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Specjalistyczna wiedza 
i doświadczenie

Finansowanie fabry czne Iveco Capital 
współgra z potrzebami klientów z każdej 
branży, nie tylko transportowej – mówi 
Joanna Liszka, Country Retail Sales 
Manager Iveco Capital. 

Od ponad 20 lat Iveco Capital wspiera 
swoich klientów przy zakupach produktów 
Iveco za pomocą usług finansowych do-
stosowanych do indywidualnych potrzeb. 
Głównym celem jest wsparcie realizacji 
inwestycji naszych klientów w sposób naj-
bardziej korzystny i dopasowany do ich 
działalności. Posługujemy się w tym celu 
fachową znajomością branży oraz siłą 
finansową wynikającą z bycia członkiem 
Grupy Iveco, która z kolei należy do Grupy 
Fiata – jednej z największych organizacji 
przemysłowych na świecie.

Iveco Capital prowadzi działalność w 14 kra-
jach i wspiera finansowo klientów Iveco 
na wszystkich głównych rynkach europej-
skich, dostarczając szereg elastycznych 
produktów i usług finansowych m.in. le-
asing operacyjny, leasing finansowy oraz 
pożyczkę. 

Od chwili rozpoczęcia działalności ob-
służyliśmy już 55 000 klientów i dostar-
czyliśmy ponad 112 000 samochodów. 
W naszym portfolio mamy firmy transpor-
towe, wielonarodowe, renomowane spółki, 
a także drobne przedsiębiorstwa, oczeku-
jące ofert „skrojonych na miarę”. 

W Polsce jesteśmy obecni od 2007 roku, 
natomiast Iveco Capital, jako program part-
nerski Iveco Poland i EFL SA, istnieje od 
2013 roku. Obecnie finansujemy wszystkie 
samochody Iveco, od Daily po Stralisa. 

Mamy przyjemność zaprezentowania 
Państwu specjalnej oferty leasingu opera-
cyjnego na Iveco Daily „od 38 zł dziennie” 
przy 25% opłaty wstępnej i czteroletnim 
okresie finansowania. 

Po szczegóły oferty Iveco Capital zapra-
szamy do odwiedzenia naszych dealerów.

rozwiązywania problemów. W dodatku 

sprawdzonym, gdyż podstawowe założenia 

konstrukcyjne są niezmienne od lat i Iveco 

zdążyło udowodnić swoją przewagę nad 

konkurentami również w tak wymagają-

cych służbach jak straż pożarna i wojsko. 

Cywilni użytkownicy tym bardziej na 

tym skorzystają. Do kluczowych zalet Dai-

ly zawsze należały wydajne silniki, które 

nie miały problemu z napędzeniem nie 

tylko załadowanego pojazdu, ale również 

dodatkowego osprzętu, w postaci agrega-

tu chłodniczego czy pompy hydraulicznej. 

Różne rozstawy osi oraz dowolna prak-

tycznie długość tylnego zwisu umożliwia-

ją optymalne rozłożenie masy zabudowy 

pomiędzy osie pojazdu. Montaż dodatko-

wego osprzętu z przodu lub z tyłu również 

nie nastręcza trudności. Na liście opcji jest 

blokada tylnego mostu, osłona miski ole-

jowej oraz wzmocnione tylne zawieszenie, 

dzięki czemu Daily może pokonywać rów-

nież odcinki dojazdowe, biegnące po dro-

gach o złej jakości lub zgoła bezdrożach. ▐

Podnośniki koszowe mają dużo do zrobienia w świecie reklamy, a także w tradycyjnych 
zastosowaniach związanych z utrzymywaniem w należytym stanie sieci przesyłowych i oświetlenia 
ulicznego. Podwozie Daily może być podstawą dla urządzeń o wyjątkowo dużym wysięgu. 

Daily jest produkowane od 1978 r. Będąc „zmniejszoną ciężarówką” ma wiele zalet 
ciężkich pojazdów, w tym łatwość zabudowy i wytrzymałość. 

Kompaktowa śmieciarka o pojemności 5 m3. Idealny pojazd 
do obsługi osiedli domków jednorodzinnych lub staromiejskich uliczek, 
w dodatku mało uciążliwy dla mieszkańców. 
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O ferta Kontraktów Serwisowych zo-

stała przygotowana na bazie wielolet-

nich doświadczeń w obsłudze samo-

chodów Iveco na całym świecie. Pozwala na 

utrzymywanie pojazdów w pełnej spraw-

ności, aby mogły bez przeszkód realizować 

wyznaczone im zadania transportowe. Pro-

je ryzyko poważnych awarii, a użytkownik 

pojazdu może uniknąć niespodziewanych, 

wysokich wydatków. 

Autoryzowane warsztaty Iveco zapew-

niają najwyższy poziom obsługi serwiso-

wej. Zawiera się w tym wiedza i doświad-

czenie pracowników serwisów Iveco, które 

procentują nie tylko wysoką jakością prze-

glądów i napraw, ale również najkrótszym 

możliwym czasem wyłączenia pojazdów 

z ruchu. Gęsta sieć serwisów Iveco zapew-

nia łatwy dostęp do wykonywania regu-

larnych przeglądów, a w razie niespodzie-

wanej awarii – natychmiastową pomoc 

najbliższego warsztatu.

Ponadto autoryzowane serwisy Iveco 

stosują wyłącznie oryginalne części za-

mienne, o potwierdzonej najwyższej ja-

kości. Dzięki temu samochód zachowuje 

pełną sprawność i może służyć długo i bez-

awaryjnie. Zapewnia to bezpieczeństwo 

kierowcy, ładunku oraz innych uczestni-

ków ruchu drogowego.

Program ELEMENTS gwarantuje rów-

nież wysoką wartość rezydualną pojaz-

du. Staranna, udokumentowana obsługa 

w autoryzowanych serwisach zachowuje 

wysoką wartość pojazdu przy odsprzedaży. 

Kolejny użytkownik dostaje do rąk pojazd 

o znanej historii napraw, sprawny i zadba-

ny, do którego może mieć pełne zaufanie.

W skład programu Elements wchodzi 

też Rozszerzona Gwarancja na cały pojazd 

lub tylko na układ napędowy. Elastyczność 

Kontraktów Serwisowych i Rozszerzonych 

Gwarancji pozwala na dopasowanie ich 

do indywidualnych potrzeb każdego użyt-

kownika pojazdu i różnorodnych warun-

ków eksploatacji pojazdów. 

Program Elements składa się z czterech, 

podstawowych modułów:
▐ Maintenance (Obsługa) – obejmuje pla-

nowe przeglądy pojazdu zgodnie z har-

monogramem występującym w instruk-

cji obsługi,
▐ Driveline (Układ Napędowy) – obejmuje 

określone naprawy w zakresie układu na-

pędowego, 
▐ Extra Driveline (Inne Naprawy) – obej-

muje określone prace naprawcze przy 

pozostałych podzespołach pojazdu, 

Rozsądna cena spokoju
Kontrakty Serwisowe i Rozszerzone Gwarancje ELEMENTS 
zapobiegają niespodziewanym wydatkom, sprawiając, iż klient 
może skupić się na swojej głównej działalności.

Autoryzowane serwisy Iveco zapewniają 
profesjonalną obsługę oraz pełną ofertę 
oryginalnych części zamiennych. Regularnie 
serwisowany pojazd pracuje bardziej 
wydajnie i ma wyższą wartość rezydualną.

Zawsze gotowy i zawsze w pełni sprawny. Kontrakty serwisowe pozwalają unikać 
przestojów i niespodziewanych wydatków.

gram Kontraktów Serwisowych Elements 

daje kontrolę nad kosztami serwisowania 

i jest gwarancją oszczędności. Opłacona ry-

czałtem profesjonalna obsługa minimalizu-

▐ Wear (Zużycie) – obejmuje wymianę 

podzespołów podlegających normalne-

mu zużyciu eksploatacyjnemu. 

Kontrakty Serwisowe, jak i Rozszerzona 

Gwarancja są jednym z najważniejszych 

czynników, które wpływają na obniżenie 

całkowitych kosztów posiadania i użytko-

wania (TCO – Total Cost of Ownership) 

pojazdu. ▐

Zakres różnych wariantów Kontraktów 
Serwisowych ELEMENTS

Zakres Rozszerzonych Gwarancji ELEMENTS
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