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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 BEZPŁATNIE 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&

Partnerzy:





Jeszcze niedawno elektryczne autobusy oglądaliśmy na wystawach i z przymrużeniem oka 

słuchaliśmy opowieści producentów, którzy zapewniali nas o tym, że już niedługo właśnie takimi 

pojazdami zaczniemy podróżować. „Śmierć diesla” – Krzysztof Olszewski, prezes Solarisa, 

ogłosił już 6 lat temu. Potem się z tego wycofał, lecz jak widać niepotrzebnie. Rynek musiał dojrzeć, 

inżynierowie pogłówkować, księgowi policzyć. Doczekaliśmy czasów, gdy hybrydy na nikim 

już nie robią wrażenia, napędy gazowe stały się standardem we fl otach autobusów miejskich, 

które doceniły nie tylko czystą pracę, 

ale również tanią eksploatację. Miasta wyszły 

z ram. Urzędnicy zaczęli szukać rozwiązań, 

które nie tylko przyniosą prestiż miastu, 

ale również ulgę środowisku i kieszeni 

podatnika. Wprawdzie za autobus elektryczny 

trzeba więcej zapłacić, ale jego eksploatacja 

jest nieporównywalnie tańsza wobec 

tradycyjnego napędu spalinowego. Z rury 

wydechowej nie wydobywają się szkodliwe 

substancje, do uszu przechodniów nie dociera 

uciążliwy hałas, a kierowca ma znacznie 

ułatwione zadanie. 

Udało się również wyeliminować problem 

z krótkim zasięgiem. Dzięki systemom 

ładowania baterii na pętlach autobusowych, 

czy nawet podczas krótkiego postoju 

na przystankach, autobus miejski z napędem 

elektrycznym bez utraty zasobów energii 

śmiało może obsługiwać typowe trasy. 

Zmieniło się też wnętrze autobusów. 

Ekrany z bieżącymi informacjami, 

ciekawostkami czy programem edukacyjnym stały się standardem. Elektroniczne tablice 

na przystankach na bieżąco informują pasażerów o rozkładzie jazdy, który zmienia się zgodnie 

ze stanem aktualnym. Jeszcze niedawno pasażerowie chwalili prywatnego przewoźnika za Internet 

i gniazdko na pokładzie autobusów międzymiastowych. Dziś producenci komponentów idą o krok 

dalej, dla wygody pasażerów proponując taki drobiazg, jak ładowarki USB dostępne powszechnie 

w środkach komunikacji miejskiej. Zdawałoby się zbytek, a jakże może okazać się użyteczny. 

Autobusy stają się też bezpieczniejsze. Systemy kamer rozmieszczone na zewnątrz pojazdu ułatwiają 

pracę kierowcy, całkowicie niwelując martwe pola. Na ekranie umieszczonym na tablicy rozdzielczej 

można obserwować całe otoczenie autobusu. W miastach, gdzie ruch jest duży, a ludzie wciąż 

zabiegani, takie rozwiązanie może uratować czyjeś życie.

Postęp czyni nasze życie łatwiejszym, wkradając się niezauważalnie. I dobrze nam z tym. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Nowy Actros z silnikiem Euro VI najpierw podczas testów,  
a po tem podczas regularnej eksploatacji pozytywnie nas za-
skoczył. Przede wszystkim tym, że spalanie – w stosunku  
do  bardzo oszczędnego silnika Euro V – nie wzrosło i mieści 
się w naszych rygorystycznych normach. Dodatkową war-
tością jest to, że w niektórych krajach samochody z normą 
Euro VI nie podlegają ograniczeniom, zakazującym ruchu 
nocnego między 22 a 5 rano. Współpracujemy z klientami, dla 
których troska o środowisko jest bardzo ważna. Dlatego 
 postępująca wymiana naszej floty na najbardziej dziś ekolo-
giczne nowe Actrosy Euro VI jest całkowicie naturalna – my 

również chcemy, aby realizowane przez nas przewozy jak 
 najmniej  obciążały środowisko. Pracu jemy nad tym, by do końca 
2014 r. 80 proc. naszej floty  liczącej dziś ok. 200 pojazdów 
speł niało wymagania tej normy. Firma będzie się rozwijać, dla-
tego cieszy nas, że możemy liczyć na sprawdzonego partnera, 
jakim jest Mercedes-Benz. Pracują tam ludzie, którzy umieją 
rozpoznać i zrozumieć potrzeby dużych klientów, a dla takich 
firm jak nasza jest to bardzo ważne.
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Paweł Kaleta, Demotrans.
Ekonomia i ekologia to ważne elementy działalności naszej firmy – z nowym Actrosem 
jestem spokojny o każdy z nich.



Światy Światy równoległerównoległe
Rozwój ciężarówek przebiega wielotorowo. Niektóre pomysły splatają się ze sobą, 
ścieżka innych biegnie bokiem. Targi pojazdów użytkowych IAA, odbywające się w Hanowerze 
na przełomie września i października błyszczały nie tyle premierami, co feerią mniejszych 
i większych udoskonaleń. 

„Truck of the Year 2015”
– Renault serii T. 

Jury podkreślało, że łączy zalety 
poprzednich modeli 

z najnowocześniejszymi 
systemami.

Czy taki „rozdrobniony” postęp jest 

charakterystyczny dla czasów, gdy 

brakuje nie tylko uniwersalnych 

autorytetów, ale nawet kanonu lektur, któ-

rych nie wypada nie znać? Może odpowia-

da za to coraz szersza rzesza coraz węziej 

wyspecjalizowanych ekspertów? Cięża-

rówki są skomplikowane, a wymaga się od 

nich aktywnej współpracy z otoczeniem 

– rozumianym nie tylko jako człowiek 

i ruch drogowy, ale również jako środowi-

sko naturalne. To trudne wyzwanie, przed 

którym osobnik uzbrojony jedynie w smar 

i klucz bezradnie rozkłada ręce. 

Odzwierciedlenie

„Nowa gama T łączy najlepsze rozwiąza-

nia znane z poprzednich, udanych modeli 

Renault Trucks z zaawansowanymi funk-

cjami występującymi w ciężkich pojazdach 

najnowszej generacji. Rezultatem jest jedna 

z najbardziej godnych podziwu ciężarówek, 

jakie przedstawiono od wielu lat” – konklu-

duje Gianenrico Griffi  ni, przewodniczący 

jury europejskiego konkursu na ciężarówkę 

roku. Tytuł „Truck of the Year 2015” przy-

znano długodystansowemu Renault serii T. 

Zdobyło ono 129 punktów i z dużą przewa-

gą pokonało zajmującego drugie miejsce 

DAF-a CF (81 punktów) oraz Mercedesa 

Atego, który był trzeci. 

Pomijając fakt, że w porównaniu 

z DAF-em i Mercedesem jedynie Renault T

można uznać za naprawdę nowy model, 

warto zwrócić uwagę na słowo-klucz, 

10/20146 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.pl

TruckTruckVanVan&6

WYDARZENIEWYDARZENIE IAA HanowerIAA Hanower



które trafnie opisuje istotę nowoczesnych 

produktów: „łączenie”. Ciężarówek od bar-

dzo dawna nie projektuje jeden człowiek, 

ani nawet jedna fi rma. Obecnie angażuje 

się w tworzenie pojazdów specjalistów 

z różnych dziedzin, a rolą producenta jest 

głównie nakreślenie oczekiwań i skoordy-

nowanie licznych pomysłów i gotowych 

elementów, celem stworzenia produktu 

lepszego niż poprzedni. 

Dlatego Renault stworzone z wykorzy-

staniem zespołów Volvo, wzbogacone ak-

cesoriami i systemami wspomagającymi 

jazdę, a oferowanymi w „wolnej sprzeda-

ży” przez wyspecjalizowanych wytwórców, 

do tego muśnięte tradycją francuskiego, 

niesztampowego dizajnu jest w rzeczy sa-

mej idealnym odzwierciedleniem typowe-

go produktu drugiego dziesięciolecia XXI 

wieku. Poskładanego z elementów, których 

łączeniem w jednorodną całość zajmują 

się ludzie przy taśmie montażowej oraz 

specjaliści od marketingu. 

Kierowca odsuwa fotel

Nie można nie wspomnieć o „Cię-

żarówce roku 2025” Mercedesa, choć 

Układ wtryskowy Boscha jest zdolny podawać olej napędowy pod 
ciśnieniem maksymalnie 2500 bar. 

Układ wtryskowy F2P firmy Delphi 
wytwarza ciśnienie do 2700 bar. 
Podwyższanie ciśnienia wtrysku sprawia, 
że pożądane są coraz wytrzymalsze 
materiały w konstrukcji silników. 

Wykonany z włókna szklanego moduł 4-punktowego 
zawieszenia ZF jest o 11 kg, czyli 25% lżejszy od takiego 
samego elementu ze stali. 

szerzej napiszemy o niej w następnym 

numerze. Także i tu mamy do czynienia 

z „łączeniem”. Pojazd powstał na podwo-

ziu obecnego Actrosa przy dużym wyko-

rzystaniu elementów jego kabiny. Można 

by podejrzewać, że Mercedes „stunin-

gował” standardowy model, aby mieć 

lera, chwytającym za kierownicę tylko, 

gdy pojazd opuszcza przewidywalne 

w dużym stopniu środowisko autostrady. 

Niemal tego samego dnia, gdy Merce-

des odsłonił wizjonerski ciągnik, pojawiła 

się wiadomość, że fi rma rozpoczyna testy 

autonomicznych samochodów na drogach 

Kalifornii. Będą to auta klasy E i S. Axel 

Gern, szef oddziału jazdy autonomicznej 

w centrum badań i rozwoju Mercedes-

-Benz na Amerykę Północną zwraca 

uwagę, że w USA pasy są szersze i jest ich 

więcej niż w Niemczech, sygnalizatory in-

staluje się po przeciwnej stronie skrzyżo-

wania, a często spotyka się także skrzyżo-

wania równorzędne, z czterema znakami 

„stop”. „To przypadki w Niemczech nie-

znane. Musimy więc nauczyć nasze auta 

badawcze jazdy po USA” – wyjaśnia. 

Mercedes uczy się nie tylko obcych reguł 

ruchu drogowego. W samochodach użyt-

kowych dąży do poznania obyczajów miej-

scowych nabywców, aby jak najlepiej wy-

korzystać dostępne komponenty, do czego 

jeszcze wrócimy pod koniec artykułu. 

„haczyk” na odwiedza-

jących targi. Jednak pro-

jektanci bronią się przed 

takim trywializowaniem 

i odpowiadają, że dzię-

ki temu ich ciężarówka 

przyszłości jest niemal 

gotowa stać się produk-

tem seryjnym. Nowość 

nie jest zaklęta w stali, ale 

w nieuchwytnym działa-

niu elektronicznych sys-

temów. Sprawiają one, że 

futurystyczny Mercedes 

jest pojazdem autono-

micznym – może samo-

dzielnie poruszać się po 

drodze z kierowcą grają-

cym jedynie rolę kontro-

„Ciężarówka roku 2025” stworzona przez Mercedesa może samodzielnie pokonywać autostradę, 
z kierowcą w roli obserwatora.

www.truck-van.pl
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Ku doskonałości

Nie tylko więc „łączenie”, ale „łączność”, 

„kontakt”, „interakcja”. Czujniki rejestru-

jące otoczenie oraz „systemy szybkiego 

reagowania”. A co ze zwykłą mechaniką, 

która posuwisto-zwrotnym ruchem tłoka 

wprawia koła w ruch obrotowy? Uczynienie 

ciężarówki samodzielną jest tylko jednym 

z kierunków rozwoju. Inny obejmuje po-

prawianie własności tych elementów pojaz-

du, które z gruntu nie zmieniły się od prze-

szło stu lat. To pole do popisu nie tylko dla 

konstruktorów z fi rm samochodowych, ale 

i dla inżynierów zatrudnionych u poddo-

stawców. Autonomiczna ciężarówka będzie 

testowana i doskonalona jeszcze przez wiele 

lat. Drobne, ale ważne poprawki w budowie 

silników, skrzyń biegów osprzętu wprowa-

dzane są nieomal na bieżąco. 

Nie chodzi tylko o „inteligentne stero-

wanie” osprzętem takim jak alternatory czy 

sprężarki, co działa już od ładnych paru lat 

w praktyce. Wciąż dąży się do zwiększenia 

maksymalnego ciśnienia wtrysku, z korzy-

ścią dla osiągów i „czystości” spalin. Bosch 

zachwala swój wtrysk dochodzący do 

2500 bar, a Delphi zaprezentował system 

zdolny podawać paliwo pod ciśnieniem 

2700 bar. Poszukuje się w związku z tym 

nowych, wytrzymalszych materiałów do 

budowy silników oraz ulepszonych środ-

ków smarnych. Te ostatnie zresztą przy-

bierają postać coraz bardziej „eteryczną” 

– żąda się od nich „niewidzialności” 

podczas wykonywania zadań. Stąd syste-

matyczne zmniejszanie lepkości olejów, 

skutkujące ograniczeniem wewnętrznych 

oporów ruchu w silniku. Analogiczna sy-

tuacja zachodzi w skrzyniach biegów. 

Od nowych materiałów wymagana jest 

nie tylko wytrzymałość, ale również ni-

ska masa. Jedną z nowinek Eatona jest 

plastikowa miska olejowa, stworzona dla 

silników Cummins ISB 6.7, stosowanych 

w średniej klasy ciężarówkach oraz auto-

busach. ZF opracowało natomiast moduł 

do swojego zawieszenia 4-punktowego 

wykonany z włókna szklanego (GRP), któ-

ry jest o 25%, czyli o 11 kg lżejszy od ana-

logicznego elementu odlewanego z me-

talu. Nowoczesna ciężarówka jest coraz 

bardziej zróżnicowaną kompozycją. 

Para czy elektryczność?

Transport jako taki także różnicuje się 

i specjalizuje, a wraz z nim oczekiwania 

wobec pojazdów, a co za tym idzie ich 

części składowych. Firma ZF przedstawiła 

nową, modułową skrzynię biegów TraXon. 

Podstawą jest skrzynia z zespołem zmiany 

rozpiętości i zakresu przełożeń z wałkiem 

głównym i dwoma wałkami pośrednimi. 

Występuje ona w odmianach 12- i 16-biego-

wej, a każda z nich w wersji z przełożeniem 

bezpośrednim lub nadbiegiem. Skrzynka 

ma zwartą budowę i może przenosić mo-

ment obrotowy dochodzący do 3000 Nm. 

Oferowana jest z pojedynczym lub po-

dwójnym sprzęgłem (TraXon Dual), a po-

nadto z przekładnią hydrokinetyczną (Tra-

Xon Torque) lub z modułem hybrydowym 

(TraXon Hybrid). Wariant Torque może być 

stosowany w ciężkich pojazdach do trans-

portu ładunków ponadnormatywnych. Wa-

riant hybrydowy ZF poleca natomiast m.in. 

do… transportu długodystansowego! 

Napęd hybrydowy przynosi największe 

oszczędności w mieście, poza nim możli-

wości zmniejszenia zużycia paliwa są zni-

kome, zgoła żadne. Jednak ZF przekonuje, 

że jego skrzynia może przyczynić się na 

dalekich trasach do obniżenia zużycia pa-

liwa nawet o 5%. TraXon Hybrid ma silnik 

elektryczny o mocy 120 kW i momencie 

obrotowym 1000 Nm zamontowany we 

wspólnej obudowie ze sprzęgłem. Zapew-

Prototypowy BharatBenz 3143 stanowi przykład wyko-
rzystania komponentów, które w Europie nie należą 
już do nowoczesnych, ale na rozwijających się rynkach mają 
zalety wynikające z wytrzymałości i prostoty obsługi. 

Czy z uporem lansowany elektryczny 
Fuso Canter zapowiada przyszłość 
miejskiej dystrybucji?

Scania przystosowana do zasilania LNG. Szwedzki producent 
odważnie eksperymentuje z alternatywnymi źródłami napędu. 
Część bogatej gamy silników Euro 6 jest przystosowana do 
biodiesla, a trwają prace nad ciężkimi pojazdami elektrycznymi. 

Hyundai bywa nazywany „koreańskim 
Mercedesem”, a prezentując w Niemczech 
ciągnik siodłowy Xcient, nadaje temu 
komplementowi nowe znaczenie. 

Chiński CAMC przyprowadził do Hano-
weru aż cztery ciężarówki, choć nadzieje 
na sprzedaż w Europie są płonne. 
Chodzi raczej o zaznaczenie obecności. 
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nia wszystkie typowe dla hybryd funkcje: 

jazdę wyłącznie na silniku elektrycznym, 

odzysk energii hamowania, tryb start-stop 

oraz wspomaganie silnika spalinowego 

pracującego pod dużym obciążeniem, 

głównie podczas ruszania. Dodatkowo 

przekładnia umożliwia pojazdowi swo-

bodne toczenie się z wyłączonym silni-

kiem spalinowym. W takiej sytuacji diesel 

nie zużywa paliwa nawet, aby pracować na 

obrotach biegu jałowego, a to może spowo-

dować zmniejszenie spalania dochodzące 

do 3%. Pozostałe oszczędności wynikają 

z inteligentnego zarządzania energią w po-

jeździe. Silnik elektryczny może bowiem 

posłużyć do napędu urządzeń zamonto-

wanych w ciężarówce oraz zabudowie, np. 

agregatu chłodniczego i adekwatnie do sy-

tuacji zawiadywać ich działaniem. 

Konkurencyjną „lokatę oszczędnościo-

wą” przygotowuje Bosch, który opraco-

wał swoją wersję systemu odzysku ener-

gii termicznej spalin (ang. WHR – Waste 

Heat Recovery). Ciepło zawarte w gazach 

wydechowych jest wykorzystywane do 

wytworzenia pary, która rozprężając się, 

może napędzać silnik tłokowy lub turbinę. 

Energię mechaniczną można przekazywać 

za pomocą przekładni na wał korbowy lub 

napędzać nią np. alternator. Oszczędności 

uzyskiwane za pomocą systemu WHR fi r-

ma Bosch również szacuje na 5%. 

Kto dostarcza, ten ma władzę?

Nikogo już nie dziwi, że obok MAN-a 

z nowym dieslem D38, równorzędną pre-

mierą jest TGX Hybrid. U Scanii i Iveco 

można było oglądać ciągniki na gaz ziem-

ny: skroplony LNG i sprężony CNG. Fuso 

pokazało elektrycznego Cantera E-Cell 

o ładowności 3 t i maksymalnym zasięgu 

przekraczającym 100 km, a DAF również 

przedstawił coś na miasto: wyciszonego 

CF. Stale poprawia się szczegóły: Volvo ma 

FH16 z silnikiem Euro 6 o mocy dochodzą-

cej do 750 KM, Scania lansuje Euro 6 na 

biodiesel, wprowadza Eco-roll i udoskona-

la retarder, wyposażając go w „wolne koło”, 

Iveco zaś montuje w ciągnikach dodatkowy 

bak na tylnym zwisie, aby osiągnąć łączną 

objętość zbiorników paliwa 1450 l. 

Tegoroczna wystawa IAA, bardziej niż 

wcześniejsze była świętem kooperantów 

producentów ciężarówek. Nie tylko ze 

względu na zaprezentowane nowoczesne 

podzespoły, którym wstępu na taśmę mon-

tażową będzie przez pewien czas wzbrania-

ła cena oraz zachowawczość wytwórców 

pojazdów i ich klienteli. Także ze względu 

na wyraźnie już widoczną obecności pro-

ducentów z Chin. Spore stoiska przygo-

towały CAMC i Dongfeng. MAN i Volks-

wagen pochwaliły się znów ciężarówkami 

powstającymi pod ich markami w Indiach 

i Brazylii. Mercedes przywiózł zaś indyjskie 

Fuso FJ i prototypowego BharatBenza 3143. 

Co mają egzotyczne ciężarówki do czę-

ści? Otóż są konsumentami technologii 

wycofywanych z Europy. Działając w ra-

mach koncernów lub przy ich współpracy 

korzystają z zespołów, których u nas już się 

nie stosuje, bo są za ciężkie lub zbyt ener-

gochłonne – tak w produkcji, jak podczas 

użytkowania. Częściej niż nasze ciężarów-

ki, do fabryk Azji, Ameryki Południowej 

i Afryki trafi ają europejskie podzespoły. 

W nowej kombinacji, w nowych ciężarów-

kach dostosowanych do lokalnych warun-

ków wiodą drugie, a nawet trzecie życie. 

Nie tylko w naszej części świata kon-

struowanie nowego pojazdu polega w co-

raz większej części na umiejętnym łącze-

niu gotowych klocków. Najważniejsze 

innowacje ostatnich lat pochodzą od ich 

dostawców. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Bosch, Delphi, ZF

Transport ładunków ponadgabarytowych jest 
coraz bardziej interesującą niszą. Dlatego MAN 
nie zamierza go zaniedbywać i obok modeli z nowym 
silnikiem D38 pokazał również ciężki ciągnik.

Amerykanie mają własne podejście do ciężkiego transportu 
i nie zmienia tego fakt, że większość ich producentów należy 
do europejskich koncernów. Najnowszy Western Star 5700 
wystąpił w tej postaci w filmie „Transformers: Age of Extinction”. 

O nowościach na IAA w Hanowerze 
również na antenie Motowizji w programie „Na Osi”. 

Zapraszamy do oglądania.

ZF przekonuje, że jego napęd hybrydowy 
skonstruowany na bazie nowej, modułowej skrzyni 

biegów TraXon może przynieść oszczędności 
również w ruchu długodystansowym. Dochodzić one 

mogą nawet do 5%. 
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W 
czerwcu najlepszym 

kierowcą w Polsce 

okazał się Paweł Ozi-

mek z fi rmy Epo-Trans. To 

już drugie jego zwycięstwo 

w Th e Drivers’ Fuel Challen-

ge na poziomie krajowym. 

W 2012 r. udało mu się również 

pokonać wszystkich zawodni-

ków z rynku Europy Środko-

wo-Wschodniej. W tym roku 

konkursowy odcinek trasy na 

torze Slovakia Ring koło Bra-

tysławy przejechał bardzo eko-

nomicznie, jednak nie zmieścił 

się w wyznaczonym czasie, co 

FH z naczepą, mogło zakwali-

fi kować się do ścisłego fi nału. 

W efekcie w decydującej run-

dzie wzięli udział kierowcy z Es-

tonii, Litwy, Słowenii oraz Serbii.

Zarówno kwalifi kacje, jak 

i runda fi nałowa, polegały na 

pokonaniu dwóch pełnych okrą-

żeń krętego toru Slovakia Ring 

o łącznej długości 11 844 m. Jadąc 

w możliwie najbardziej ekono-

miczny sposób, należało jednocze-

śnie zmieścić się w nieprzekraczal-

nym czasie 16 minut i 30 sekund. 

W tegorocznej edycji kon-

kursu wzięło udział ponad 3200 

zawodowych kierowców cię-

żarówek, którzy uczestniczyli 

w lokalnych rundach kwalifi ka-

cyjnych rozegranych w 15 kra-

jach należących do Rynku Eu-

ropy Środkowo-Wschodniej.

Th e Drivers’ Fuel Challenge 

2014 Rynku Europy Środko-

Zawody 
w oszczędzaniu
Już po raz drugi Volvo Trucks przeprowadziło konkurs na najekonomiczniejszego 
kierowcę. Zanim jednak zawodnicy z różnych zakątków świata spotkali się podczas finału 
w Szwecji, musieli pokonać swoich rywali w kraju i regionie.

Christian Scheiflinger, 
zwycięzca światowego finału konkursu 
The Drivers’ Fuel Challenge 2014 

Ważny czynnik to doskonała znajomość pojaz-
du i jego reakcji na twoje polecenia. Jeśli w peł-
ni rozumiesz swój samochód, jak się zachowuje 
i jak reaguje, możesz udoskonalić swoją jazdę, 
a także ekonomikę paliwową.

Jazda ekonomiczna w trzech krokach

1. Dostosuj się
Żeby jeździć ekonomicznie, kierowca musi nauczyć się odczytywać 
sytuację drogową i dostosowywać się do niej. Należy zachowywać 
jak największą płynność jazdy – bezustannie. 
2. Przewiduj
Kierowca musi być ciągle przygotowany na nieoczekiwane sytuacje 
– nagłe hamowanie pojazdu poprzedzającego, pojawienie się rowe-
rzysty za zakrętem itp. Oszczędny kierowca to taki, który zachowuje 
czujność i zawsze jest o krok przed innymi użytkownikami drogi.
3. Poznaj swój pojazd
Aby móc do maksimum wykorzystać możliwości samochodu cięża-
rowego, należy dobrze poznać jego wyposażenie i funkcje. Znajo-
mość reakcji pojazdu i stylu jazdy odpowiedniego dla poszczegól-
nych sytuacji stanowi ważny krok w kierunku redukcji zużycia paliwa.

automatycznie wyeliminowało 

go z konkurencji. 

Poniżej 20

Tylko czterech kierowców, po 

dwóch z każdego konkursowego 

zestawu składającego się z Volvo 

wo-Wschodniej wygrał Estoń-

czyk Aare Müil, który uzys-

kał w fi nałowej rundzie naj-

niższe zużycie paliwa – 2,34 l

(19,50 l/100 km). Oprócz 

prestiżowego tytułu Mistrza 

Rynku Europy Środkowo-

-Wschodniej Th e Drivers’ Fuel 
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Challenge 2014 otrzymał rów-

nież nagrodę główną w posta-

ci nowego Volvo S60. Drugie 

miejsce zajął Jonas Gudauskas 

z Litwy, a trzecie Miško Đoko-

vić z Serbii. Wszyscy trzej we 

wrześniu pojechali do Szwecji, 

by tam zmierzyć się z kierow-

cami z całego świata podczas 

globalnego fi nału. 

Do 10% mniej

Kierowcy samochodów cię-

żarowych dzięki odpowied-

niemu wyszkoleniu mogą 

zmniejszyć zużycie paliwa, 

oszczędzając tym samym pie-

niądze swojej fi rmy. Najlep-

szym tego dowodem są wyniki 

zawodników osiągane podczas 

jazd konkursowych. Do Szwecji 

na Globalny fi nał Th e Drivers’ 

Fuel Challenge 2014 pojechało 

23 kierowców z różnych krajów 

świata. Najlepszy w ekonomicz-

nej jeździe był Christian Sche-

ifl inger z Austrii.

„Wszystkich 23 fi nalis-

tów wykazało się doskonały-

mi umiejętnościami. Trzeba 

umieć właściwie reagować 

na sytuację drogową i umie-

jętnie spożytkować ogromną 

energię w pełni załadowanego 

samochodu ciężarowego znaj-

dującego się w ruchu. Dobry 

kierowca wie, jak obrócić cię-

żar pojazdu na swoją korzyść” 

– mówi Andrew Low, mene-

dżer ds. szkoleń kierowców 

w Volvo Trucks, odpowiedzial-

ny za merytoryczny aspekt Th e 

Drivers’ Fuel Challenge.

W przeciętnej fi rmie trans-

portowej koszty paliwa stano-

wią nieco ponad jedną trzecią 

kosztów całkowitych. Z badań 

Volvo Trucks wynika, że kie-

rowca może zmniejszyć zu-

życie paliwa nawet o 10%, co 

w dłuższej perspektywie ozna-

cza ogromne oszczędności dla 

fi rmy. Dla Austriaka, który 

zdobył tytuł „Najoszczędniej-

Tom Jörning, 
dyrektor zarządzający Volvo Group Trucks 
Rynek Europy Centralno-Wschodniej

Zakwalifikowanie się do regionalnego finału The 
Drivers’ Fuel Challenge 2014 jest nie tylko po-
twierdzeniem znakomitych umiejętności kierow-
ców ciężarówek, ale także dowodem na to, że 
można prowadzić pojazdy w sposób ekonomicz-

ny i wydajny, co przysparza korzyści nie tylko samym przewoźni-
kom, ale także środowisku naturalnemu. 

Aare Müil, 
zwycięzca regionalnego finału 
The Drivers’ Fuel Challenge 2014 
(Rynek Europy Centralno-Wschodniej

Czuję się szczęśliwy i nieco przytłoczony tym zwy-
cięstwem. Udało mi się osiągnąć cel, jaki sobie po-
stawiłem dwa lata temu, gdy zająłem drugie miejsce 

w regionalnym finale. Moją radość mogę porównać z tym, co czułem, 
gdy w 1996 roku zostałem Mistrzem Estonii w wyścigach ciężarówek.
Oczywiście spędziłem trochę czasu, przygotowując się do zawodów, 
zwracając przy tym szczególną uwagę na wszystkie czynniki, które mają 
wpływ na zużycie paliwa. Pracuję blisko siedziby Volvo Trucks w Estonii, 
dzięki czemu miałem okazję do omawiania z trenerem wszystkich spraw 
związanych w ekonomiczną jazdą. Moim zdaniem Volvo Trucks prezen-
tuje całkowicie nowe podejście do współpracy pomiędzy ciężarówką 
a kierowcą, którego celem jest osiągnięcie ekonomicznie wymiernych 
efektów. To jedyny sposób na uzyskanie naprawdę dobrych wyników 
w zakresie oszczędności paliwa.

szego kierowcy na świecie”, 

jazda ekonomiczna jest niemal 

jak sport. ▐

KD
Fot. M. Ganiec, VolvoW Bratysławie nie mogło zabraknąć gorącego dopingu. 

Od lewej: Robert Kantorek, instruktor techniki jazdy Volvo Trucks, 
Piotr Ozimek, właściciel firmy Epo-Trans i Paweł Ozimek, 
mistrz ekonomicznej jazdy The Drivers’ Fuel Challenge w Polsce.
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We wrześniu miało miejsce ofi cjalne 

otwarcie nowoczesnego zakładu 

montażowego w Stargardzie Szcze-

cińskim. Ceremonia zbiegła się w  czasie 

z okrągłą rocznicą założenia fi rmy Hiab, 

należącej do koncernu Cargotec. Siedem-

dziesiąt lat temu szwedzki producent nart, 

Eric Sundin, szukał sposobu na dostarcze-

nie ciężkich kłód z  lasów do swojej fabryki. 

Opracowane przez niego rozwiązanie – Hiab 

Method – nie tylko pozwoliło sprostać temu 

wyzwaniu, ale rozpoczęło trwającą do dziś 

rewolucję w branży przeładunku towarów.

W Polsce taniej i bliżej

„Bardzo mnie cieszy, że zakład w  Star-

gardzie zacznie w  pełni funkcjonować 

w naszą 70. rocznicę. To dowodzi, że Hiab 

jest nie tylko pionierem w  swojej gałęzi 

przemysłu, ale też wiodącym światowym 

dostawcą urządzeń do przeładunku dro-

gowego. Pragnę pogratulować zespołowi 

Hiab w Polsce, dzięki któremu nasi klienci 

mogą korzystać z  najlepszych rozwiązań 

w swojej dziedzinie” – powiedział Roland 

Sundén, prezes fi rmy Hiab.

W Stargardzie Szczecińskim na po-

wierzchni 22 tys. m2 znajduje się mon-

townia, lakiernia i magazyn. Skandynaw-

ski producent przeniósł tu swój zakład ze 

Szwecji. O zmianie zdecydowały koszty 

transportu i produkcji. Dzięki temu fi r-

ma rocznie ma zaoszczędzić około 11 mln 

euro. Budowa fabryki kosztowała 20 mln 

euro. Dodatkowe 14 mln euro pochłonie 

restrukturyzacja szwedzkiego zakładu. 

Czyli zwrot z inwestycji powinien nastą-

pić już po 3 latach. Nie bez znaczenia dla 

nowej lokalizacji jest również działający od 

4 lat w Stargardzie Szczecińskim zakład 

produkcyjny koncernu Cagotec. 

W Stargardzie powstają urządzenia wy-

ładowcze o udźwigu od 800 kg do 28 t. 

Dźwigi montowane są z gotowych kompo-

nentów w systemie taśmowym i stacjonar-

nym. Na razie praca odbywa się podczas 

jednej zmiany, ale planowane jest wpro-

wadzenie drugiej. Wszystko zależy od za-

potrzebowania rynku. Codziennie z taśmy 

70 lat wyzwań
Ciągłe inwestowanie w najnowsze technologie to strategia 
firmy Hiab, która dobrze się sprawdza od 70 lat. Nowoczesna 
montażownia w Stargardzie Szczecińskim oraz zaawansowany 
proces zabezpieczania przed korozją mają jeszcze bardziej 
zbliżyć producenta do klientów.

Działanie procesu lakierowania 
– nDurance

Najpierw następuje obróbka wstępna i na-
łożenie pierwszej warstwy zabezpieczającej 
przed korozją. W zbiorniku zanurzeniowym 
nakładana jest niezwykle cienka, pozbawio-
na chromu nanotechnologiczna powłoka 
chroniąca całą powierzchnię, łącznie z za-
głębieniami i trudno dostępnymi miejscami. 

Krok drugi to nałożenie warstwy lakieru 
polimerowego przy zastosowaniu najno-
wocześniejszej technologii malowania 
elektroforetycznego. Technika ta nie po-
zostawia zacieków oraz zwiększa grubość 
warstwy na krawędziach nawet o 100% 
w porównaniu do standardowych sposo-
bów malowania elektroforetycznego. 

Trzeci krok to malowanie proszkowe. Po 
wygrzaniu farba proszkowa tworzy twardą 
i wytrzymałą powłokę zapewniającą zna-
komitą ochronę i właściwości mechanicz-
ne pozwalające na eksploatację w naj-
trudniejszych warunkach. 
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produkcyjnej zjeżdża około 20 urządzeń. 

Pracę znalazło tu 350 osób.

„Europa jest dla Hiaba bardzo ważnym 

rynkiem, a ta inwestycja potwierdza nasze 

zaangażowanie. Z  logistycznego punktu 

widzenia Stargard jest położony w dosko-

nałym miejscu, co przybliży nas do obec-

nych i przyszłych klientów” – dodał Mika 

Selänne, wiceprezes fi rmy Hiab. 

Hiab ma dziewięć zakładów montażo-

wych na całym świecie. W każdym z nich 

obowiązuje system produkcji, który bazuje 

na fi lozofi i Lean i ciągłym rozwoju. Używa-

jąc tych samych procesów, systemów i na-

rzędzi fi rma zapewnia stałą jakość dostaw. 

„Procesy, części, jakość wykonania i te-

sty stosowane we wszystkich naszych za-

kładach produkcyjnych na całym świecie 

są takie same. Rozwój naszych produktów 

ma na celu spełnianie oczekiwań klientów, 

przez co najważniejsze jest dla nas zapew-

nienie niezmiennej jakości, wartości, wy-

dajności i  bezpieczeństwa, niezależnie od 

miejsca, gdzie będą wykorzystywane urzą-

dzenia” – zaznacza Mika Selänne.

Zwiększona trwałość

W nowootwartym zakładzie stosowa-

ny jest nowoczesny proces ochrony przed 

korozją – nDurance. Zaawansowany tech-

nologicznie i  przyjazny dla środowiska 

system obróbki wstępnej i malowania wy-

korzystuje rozwiązania nanotechnologicz-

ne i malowanie elektroforetyczne. Tworzy 

on trójwarstwową ochronę przed korozją 

i trudnymi warunkami roboczymi. W pro-

cesie w  ogóle nie wykorzystuje się fosfo-

ranów i metali ciężkich, a ilość generowa-

nych odpadów jest niewielka. Pozwala to 

znacznie zminimalizować zużycie wody 

i energii. 

„Żuraw przez cały czas jest wystawiony 

na działanie żywiołów. Dlatego tak waż-

ne jest zapewnienie skutecznej ochrony 

przed korozją. Inwestując w proces nDu-

rance, pomagamy naszym klientom za-

pewnić trwałość zakupionych przez nich 

urządzeń do obsługi ładunków. nDurance 

umożliwia długą i  ekonomiczną eksplo-

atację wytrzymałego i  dobrze wygląda-

jącego żurawia. Dzięki niemu możemy 

zaoferować najbardziej zaawansowaną 

ochronę” – zapewnia Gert Larsson, wice-

prezes fi rmy Hiab. 

Po zakończeniu procesu nDurance, 

przed montażem żurawi wszystkie części 

są dokładnie sprawdzane. W niezależnym 

laboratorium regularnie przeprowadzane 

są również testy, które mają potwierdzić 

odporność na korozję, przyleganie i prze-

nikanie. ▐

KD
Fot. Hiab

Montownia w Stargardzie Szczecińskim działa już prawie od roku. Jednak 
do tej pory była „na rozruchu”. Teraz ruszyła pełną parą.

Symboliczne przecięcie wstęgi. Od lewej: Roland Sunden – prezydent obszaru biznesowego 
Hiab, Mika Selanne – wiceprezydent ds. łańcucha dostaw Hiab, Sławomir Pajor 
– prezydent Stargardu Szczecińskiego, Tapio Hakakari – wiceprzewodniczący rady dyrektorów 
Cargotec Oyj, Ilkka Herlin – przewodniczący rady dyrektorów Cargotec Oyj, 
Andrzej Jakubowski – wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego.

Uroczystość odbyła się 5 września w Fil-
harmonii Narodowej w Warszawie. Na wielką 
galę przybyło ponad 1000 gości. 

„Minione 20 lat to okres intensywnego roz-
woju zarówno naszych produktów i usług, 
jak i samej firmy w Polsce – powiedział Tom 
Jörning, dyrektor zarządzający Rynku Europy 
Środkowo-Wschodniej Volvo Group Trucks. 
– Decyzja Volvo o budowie fabryki we Wro-
cławiu związała silnie firmę z Polską. Strate-
giczne położenie kraju w samym centrum Eu-
ropy, na przecięciu najważniejszych szlaków 
komunikacyjnych powoduje, że kraj ten sta-
nowi jeden z kluczowych punktów na mapie 
Volvo na starym kontynencie.”

Rosnące zapotrzebowanie na samocho-
dy ciężarowe w Polsce, zachęciło szwedzki 
koncern do podjęcia inwestycji we własną 
montownię pojazdów. Początkowo pojazdy 
składane były w zakładach w Jelczu, jednak 
wkrótce postanowiono przenieść tę działal-
ność do własnego zakładu. Taśma produkcyj-
na „Wrocław Assembly Plant” ruszyła 6 lutego 
1995 r. Do grudnia 2001 r. montownię opu-
ściło ponad 10 000 samochodów ciężarowych 
serii FL, FM oraz FH. 

Równocześnie ze sprzedażą oraz mon-
tażem pojazdów marki Volvo, pojawiła się 
w naszym kraju spółka wyspecjalizowana 
w świadczeniu szeroko pojętych usług finan-
sowych. 

W 1994 roku w Warszawie zarejestrowano 
Renault Trucks Polska Sp. z o.o. Rok później 
w Starachowicach ruszył montaż ciężaró-
wek Renault Manager, Major oraz Magnum. 
Ostatnie podwozie zostało zmontowane 
w 2001 r. ▐

Fot. Volvo

„Dwudziestolatki”
Jubileuszowa gala 20-lecia 
Volvo Trucks, Renault Trucks 
i VFS Usługi Finansowe 
w Polsce, podsumowała 
dwie dekady obecności marek 
na naszym rynku. 
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W 
tym roku wzorem lat ubiegłych 

nie mogło zabraknąć spotkania 

z zarządem fi rmy Inter Cars. Po-

kazano na nim dynamiczny rozwój spółki. 

Zaprezentowano wybrane projekty i ini-

cjatywy. „W ciągu pierwszych 8 miesięcy 

2014 r. odnotowaliśmy 10% wzrost zarów-

no w kraju, jak i zagranicą” – powiedział 

Krzysztof Soszyński, wiceprezes zarządu. 

Firma zapowiedziała powstanie nowych 

sorterów w budowanym w Zakroczymiu 

centrum logistycznym. „Tego typu sortery 

są stosowane jedynie przez największych 

graczy rynku amerykańskiego. To nie tylko 

przyspieszenie dystrybucji, ale także duże 

oszczędności w skali roku” – poinformo-

wał Krzysztof Oleksowicz, założyciel Inter 

Cars. Projekt centrum logistycznego został 

włączony do Warmińsko-Mazurskiej Spe-

cjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki temu 

spółka może liczyć na realne ulgi w podat-

kach. Nowa inwestycja to również blisko 

1500 miejsc pracy.

„Jesteśmy w pełni skoncentrowani na 

rynkach od Bałtyku po Bałkany. Mamy tutaj 

jeszcze wiele do zrobienia. Należy wypełnić 

przestrzenie, które wciąż nie są odpowied-

nio zagospodarowane, a także stale rozwijać 

się od strony logistycznej” – powiedział Ro-

bert Kierzek, prezes Inter Cars.

Podczas konferencji przedstawiono no-

wego dyrektora spółki Feber. Został nim 

Andrzej Kajda, który ofi cjalnie pełni obo-

wiązki zarządzającego od 1 września br. 

Podczas targowego weekendu Inter Cars 

obchodził dwie ważne rocznice: 10-le-

cie działalności fi rmy Feber oraz 15-lecie 

sieci Q-Service Truck. Podpisano również 

umowę o współpracy pomiędzy siecią Mo-

tointegrator a PKN Orlen. Teraz będzie 

można przy użyciu karty Flota bezgotów-

kowo rozliczać usługi serwisowe w 500 

zrzeszonych warsztatach. 

W trakcie targów odbył się również pa-

nel dyskusyjny. Na stoisku fi rmy Castrol 

przedstawiciele fi rm Inter Cars, Castrol 

oraz Bosch, a także właściciele dwóch du-

żych serwisów niezrzeszonych, dyskutowali 

o przyszłości tzw. niezależnych warsztatów 

samochodowych. Przedstawiono wyniki ba-

dań i zastanawiano się, jak będzie wygląda-

ła przyszłość takich fi rm oraz jak poprawić 

obsługę, sprawiając, by klient został na stałe. 

Na swoim

Podczas tegorocznych targów, po raz 

pierwszy przygotowano osobną halę 

wystawową poświęconą rynkowi cięża-

rowemu. Spotkali się w niej dostawcy 

części do pojazdów ciężarowych, na-

czep i przyczep. Nie zabrakło także fi r-

my Feber oraz sieci Q-Service Truck. 

W pobliżu hali ustawiono dwie widowi-

skowe ciężarówki Show Car, w których 

odbywały się bezpłatne szkolenia. 

Hala pomieściła kilkudziesięciu dostaw-

ców. Zaprezentowały się tu takie fi rmy jak: 

Wabco, Knorr, Meritor, Donaldson, ZF 

Service, Feber, Schaeffl  er, Kolbenschmidt, 

Lema SRL, Nissens, Mobil, Fomar Friction, 

Febi, Hella, Exide, Dolz, Convind, DT Spa-

re Parts, CEI, Vanstar, Eurolites, Tes, V.Or-

landi, Varta, WAŚ. W samym centrum hali 

było stoisko Inter Cars, które zgromadzi-

ło wszystkie działy spółki zaangażowane 

w obsługę klientów rynku ciężarowego. 

Strefa Ciężka podczas minionych targów 

to kolejny sygnał dla klientów Inter Cars, 

że oferta części zamiennych i wyposażenia 

warsztatowego do ciężarówek będzie wciąż 

rozwijana i uzupełniana. Inter Cars stale pra-

cuje nad kompletacją oferty i podniesieniem 

jakości obsługi segmentu ciężarowego. Fir-

ma chce kompleksowo obsługiwać wszyst-

kich kierowców i właścicieli ciężarówek oraz 

warsztaty specjalizujące się w ich naprawach. 

100 tysięcy koni

Ale nie tylko pracą człowiek żyje. Inter 

Cars Motor Show oraz Nocne Motor Show 

dostarczyły wszystkim niezapomnianych 

wrażeń. Na płycie Lotniska Bemowo ze-

brało się łącznie blisko 100 tysięcy koni 

mechanicznych pod postacią rajdowych 

i wyścigowych samochodów, sportowych 

ciężarówek, różnej maści motocykli, a na-

wet pojazdu o napędzie odrzutowym.

Jedną z atrakcji była próba bicia rekor-

du Guinnessa w jednoczesnym paleniu 

gumy przez jak największą liczbę samo-

chodów. „Do tej pory odbyła się tylko 

jedna ofi cjalna taka próba – mówi Bar-

bara Dydymska, redaktor serwisu Biu-

roRekordow.pl. – Jest to spowodowane 

warunkami technicznymi postawionymi 

przez sędziów z Guinnessa. Sprostać na-

leży nie tylko logistyce całej imprezy, lecz 

przede wszystkim prawidłowemu udoku-

mentowaniu wydarzenia, co z uwagi na 

wydobywający się spod opon dym jest 

szczególnie wymagające”.

Dotychczasowy rekord należał do Au-

stralijczyków. Zebrali oni 68 samochodów, 

z których każdy, w trakcie trwania trzy-

dziestosekundowej próby, nieprzerwanie 

przez dziesięć sekund palił gumę w swo-

im samochodzie. Inter Carsowi udało się 

zgromadzić 74 pojazdy. Czekamy na infor-

mację, czy cel został osiągnięty. ▐

KD
Fot. IC

Targi jubileuszy
Blisko 200 wystawców, 40 tysięcy gości, prezentacje, szkolenia 
i rozmowy biznesowe, a także świetna zabawa przy ryku 
potężnych silników aut sportowych. 14. targi części zamiennych, 
narzędzi i wyposażenia warsztatów nikogo nie zawiodły.

Bicie rekordu Guinnessa. 
Do konkurencji zgłosiły się 
74 auta. Teraz trzeba poczekać 
na oficjalny werdykt komisji.

www.truck-van.pl
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Zalety żarówek Bosch Trucklight Maxlife: 
 ciśnienie i struktura gazu poprawiające trwałość 
 wysoka temperatura obróbki optymalizująca materiał żarnika wolframowego 
 bardziej stabilny uchwyt zwiększający odporność na drgania i awarie mechaniczne 
  linia do większości pojazdów użytkowych, autobusów i pojazdów specjalnego 
przeznaczenia

Zalety bezprzegubowych wycieraczek Bosch Aerotwin:
 ostra krawędź wycieraczki zapewnia perfekcyjne czyszczenie
 miękka guma – cichą pracę
 szyny Evodium – doskonałe przyleganie
 spoiler – aerodynamikę i skuteczną pracę

Żarówki i wycieraczki
Dobra widoczność  
to bezpieczeństwo  
i komfort jazdy



D latego coraz bardziej popularne kon-

kursy, które przez rywalizację mobili-

zują kierowców do poznania nie tylko 

techniki jazdy, ale również nowoczesnych 

technologii, mają ogromne znaczenie. Re-

nault Trucks już po raz szósty zorganizo-

wało swój konkurs, którego głównym ce-

lem jest pokazanie fi rmom transportowym 

i kierowcom w nich zatrudnionym, jak 

ważny dla ekonomiki transportu jest pro-

Ekonomicznie,Ekonomicznie,  czyli sprawnieczyli sprawnie

Przede wszystkim: przewidy-
wać! Ale bez odpowiedniej 
wiedzy z zakresu nowoczes-
nych technologii stoso-
wanych w pojazdach 
ciężarowych trudno dzisiaj 
mówić o oszczędzaniu.

Sławomir Chojnicki, instruktor techniki jazdy w Renault Trucks

Podczas regionalnych eliminacji Optifuel Challenge rozbieżności między zużyciem pa-
liwa były duże. Na tej samej trasie i przy użyciu tego samego pojazdu dochodziło do 

różnicy 7-8 l/100 km. To świadczy o tym, 
jaki poziom wyszkolenia reprezentują nasi 
kierowcy. Są tacy, którzy potrafią wykorzy-
stać nowe technologie zastosowane w po-
jazdach, i tacy, którzy znają tylko hamulec 
i gaz. Najczęstszymi błędami popełnianymi 
przez kierowców jest brak obserwacji drogi 
i zbyt agresywna jazda.
W tym roku zawodnicy startowali na pojazdach 
nowej gamy. Są to samochody, którymi rzadko 
kto miał okazję jeździć. Musimy więc brać pod 

uwagę, że podczas eliminacji regionalnych niektórzy zawodnicy dopiero uczyli się obsługi 
tych aut. A to ma też wpływ na wynik.
Jeżeli kierowca chce jeździć ekonomicznie, musi przede wszystkim myśleć. Tuż przed jego 
twarzą, na wyświetlaczu pojawia się informacja o chwilowym zużyciu paliwa. Jeżeli obser-
wuje drogę i chwilowe spalanie i potrafi z tego wyciągnąć odpowiednie wnioski, to to przełoży 
się na niskie spalanie. Świadomy kierowca przede wszystkim musi znać możliwości samo-
chodu, którym jeździ – a to rzadki przypadek wśród osób, które trafiają na nasze szkolenia.
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fesjonalny trening z ekonomicznej jazdy. 

Od lat trenerzy ustanawiają nowe rekordy 

w spalaniu i od lat zawodnicy starają się im 

dorównać. Wprawdzie jeszcze nikomu się to 

nie udało, ale jak zapewnia Łukasz Kurcbard, 

menadżer ds. ekonomiki eksploatacji w Vo-

lvo Group Trucks Poland niejednokrotnie 

kierowcy „deptali trenerom po piętach”.

Pogromcy mitów

Co niezwykle istotne, konkurs Optifuel

Challenge ma pokazać, że pojazdami Re-

nault można jeździć ekonomicznie, nie 

obniżając średniej prędkości. Organizato-

rom od początku przyświecał cel obalenia 

mitu głoszącego, że ekonomicznie znaczy 

wolno. Wyniki tegorocznej edycji mówią 

same za siebie.

Polski fi nał konkursu odbył się w Mło-

chowie, w siedzibie Volvo Group Trucks 

Poland. Zawodnicy startowali dwoma, 

obciążonymi zestawami składającymi się 

z ciągnika siodłowego Renault Trucks T

o mocy 460 KM i naczepy Wielton, 

o masie 37 ton. W pierwszej części fi na-

łowej rozgrywki, po wylosowaniu jedne-

go z 2 zestawów i kolejności jazdy, każdy 

z fi nalistów przejechał ok. 40-kilometro-

wy odcinek z Młochowa do Radziejowic 

i z powrotem. Oczywiście podczas jazdy 

konkursowej należało przestrzegać prze-

pisów ruchu drogowego oraz zasad bez-

piecznej jazdy. Zakazane były m.in. jazda 

na biegu jałowym czy doprowadzanie 

do poślizgu kół napędowych. Trasa nie 

była bardzo wymagająca. Newralgiczne 

miejsca to sygnalizacja świetlna i rondo. 

Zawodnicy opowiadając o swoich prze-

jazdach, mówili o szczęściu bądź pechu. 

Trenerzy jednak podkreślali, że dobrze 

wyszkolony kierowca potrafi  tak przewi-

dzieć sytuację na drodze, że nie będzie 

musiał zatrzymać pojazdu w wyniku 

zmiany świateł. Do drugiego etapu za-

kwalifi kowało się po dwóch kierowców, 

którzy osiągnęli najlepsze wyniki, jadąc 

zestawem A i B. Musieli pokonać dłuższą 

trasę z Młochowa do Huty Zawadzkiej 

i z powrotem, ok. 60 km. Walka toczyła 

się o pierwsze i trzecie miejsce.

Podczas punktowania konkurencji za 

każdym razem brano pod uwagę stosu-

nek średniego zużycia paliwa do średniej 

prędkości. Czyli chodziło o to, aby przeje-

chać jak najszybciej przy jak najniższym 

zużyciu paliwa. „Dziś nie sztuką jest ni-

skie spalanie, ale ekonomiczna jazda, któ-

ra nie spowalnia transportu” – zaznacza 

Łukasz Kurcbard. 

Walka była niezwykle wyrównana. 

Rewelacyjny wynik w spalaniu osiągnął 

Klasyfikacja generalna polskiego finału
1 Paweł Bucior Styropianex Produkcja i Sprzedaż Styropianu  23,6 l/100 km 65,9 km/h
2 Mateusz Skrzypek Sped Partner Sp. z o.o. 21,7 l/100 km 58,9 km/h
3 Krzysztof Dusza Ludwig Międzynarodowy Transport Drogowy 22,2 l/100 km 62,2 km/h
4 Łukasz Kołtonowski Tomtrans 22,5 l/100 km 62 km/h

Paweł Bucior, 
współwłaściciel firmy Styropianex Produkcja i Sprzedaż Styro pianu 

Po raz pierwszy wystartowałem w Optifuel Challenge. Zawsze mi brakowało czasu, dobrze, że zna-
lazłem go tym razem. Dzięki udziałowi w tym konkursie dużo się dowiedziałem, nauczyłem nowych 
rzeczy. Zdobyłem też nowe doświadczenia. Byłem zaskoczony, jak dużo można zaoszczędzić, 

jeżdżąc ekonomicznie, szczególnie na dalekich 
trasach. Zdobytą wiedzą mogę się teraz podzielić 
z moimi kierowcami. Żeby zaoszczędzić, trzeba 
przede wszystkim myśleć, jak się jedzie, przewidy-
wać sytuacje na drodze, patrzeć do przodu.
Startując w konkursie, pierwszy raz zasiadłem za 
kierownicą Renault serii T i muszę przyznać, że 
bardzo łatwo się przestawiłem. 
W naszej firmie jeździ 55 pojazdów, w tym zesta-
wy objętościowe, burto-firanki i chłodnie. Pracę 
kierowców monitorujemy za pomocą systemu 

Infomax. Po każdej trasie sczytujemy dane i na tej podstawie kierowcy są rozliczani. Aby ich 
dobrze zmotywować do stosowania zasad ekonomicznej jazdy, stosujemy premie paliwowe. 
Większość naszych kierowców przeszło profesjonalne szkolenie. Po takim szkoleniu od razu 
widać postępy. W naszym wypadku różnica wynosiła od 1 do 3 l/100 km.

Radosław Sowiński, prezes zarządu Sped Partner Sp. z o.o.

Bierzemy udział w konkursie Optifuel Challenge dopiero po raz drugi i już mamy pierwsze suk-
cesy. Nasz pracownik, Mateusz Skrzypek wygrał eliminacje regionalne i znalazł się w polskim 

finale. Mateusz jest w naszej firmie kierownikiem 
działu transportu i nadzoruje pracę ponad 60 kie-
rowców. Paradoksalnie więc nie jest on kierowcą, 
który codziennie pokonuje setki kilometrów. Jego 
zadaniem jest czuwanie nad utrzymywaniem wy-
sokiej dyspozycyjności taboru i kierowców. Klu-
czem do jego sukcesu jest z pewnością wielka 
pasja do ciężarówek. Pan Mateusz pracuje u nas 
od samego początku działania firmy, czyli od 
9 lat. Bardzo ważne jest, żeby osoba zarządzająca 
transportem wiedziała, czego wymagać od kierow-

ców, nie tylko teoretycznie, ale też praktycznie. Zawód kierowcy to nie jest proste zajęcie. Każda 
osoba jest inna i trzeba umieć do niej dotrzeć. To, że nasza załoga jest stabilna, zdyscyplinowa-
na i prezentuje wysoki stopień profesjonalizmu – to z pewnością jego zasługa. 
Dzięki telematyce na bieżąco możemy śledzić postępy naszych kierowców w ekonomicznej 
jeździe, wychwytując błędy i indywidualnie je niwelując. Porównując rok do roku, dysponując 
tymi samymi pojazdami i załogą, udało nam się średnio zmniejszyć zużycie paliwa o 2 l/100 km.
Zawdzięczamy to sukcesywnej pracy z kierowcami i odpowiedniej ich motywacji. 

www.truck-van.pl
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Mateusz Skrzypek z fi rmy Sped Partner 

Sp. z o.o. – 21,4 l/100 km. To jednak nie 

wystarczyło, by wygrać fi nał. Czas, w któ-

rym pokonał konkursową trasę był dłuższy 

od najlepszego. Pierwsze miejsce zajął Paweł 

Bucior z fi rmy „Styropianex – Produkcja 

i Sprzedaż Styropianu Eugeniusz Bucior”, 

Łukasz Kurcbard, menadżer ds. ekonomiki eksploatacji w Volvo Group Trucks Poland

W tym roku do konkursu Optifuel Challenge zgłosiła się rekordowa liczba 457 kierowców. W niektórych lokalizacjach frekwencja przekroczyła 
o 20, 30, a nawet 50% nasze przewidywania. Mówiąc szczerze, obawialiśmy się, czy zgłosi się odpowiednia liczba osób. To już szósta edycja, 
więc braliśmy pod uwagę, że nasza formuła może zacząć przygasać. Okazuje się, że jest odwrotnie. Nasz konkurs nabiera rozpędu i z roku 

na rok przyciąga coraz więcej uczestników. 
Gdy zaczynaliśmy nasz konkurs, założyliśmy, że pokażemy, co znaczy dobry, skuteczny transport. 
Nie chodzi o to, żeby wykazać, że samochód spali kolejne dwa litry paliwa mniej, ale o to, żeby 
transport był wydajny. Uznaliśmy, że jeżeli nauczymy jeździć przynajmniej tak szybko, jeśli nie 
szybciej, a przy okazji dużo, dużo taniej, to wtedy nasza praca będzie miała sens. Premiujemy 
i punktujemy umiejętność jazdy ekonomicznej i sprawnej z poszanowaniem przepisów o ruchu 
drogowym. Nie jest sztuką ustawienie ogranicznika na 5 km mniej i powiedzenie: „teraz będziesz 
mniej palił”. To wynika z fizyki. Sztuką jest jeździć szybciej i mniej spalać.
Po naszym szkoleniu w znaczącej liczbie przypadków średnia prędkość wzrasta, a średnie zużycie 
paliwa spada.
Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy ogromny wzrost poziomu wyszkolenia kierowców, którzy 
się do nas zgłaszają. Na początku różnica między wynikami instruktora i zawodników była bardzo 

duża. Nie mieliśmy obaw, co do tego, że przyjdzie ktoś, kto przejedzie dany odcinek lepiej. Z roku na rok to się diametralnie zmienia. Po czwartej 
edycji musieliśmy zmienić pokazywanie wyników z dokładnością już nie do setnej a do tysięcznej punktu. Różnica zużycie paliwa zawodników 
w stosunku do naszego zamyka się już w obrębie 0,5 l/100 km. To dowodzi, że ludziom coraz bardziej zależy na tym, żeby coraz wydajniej 
i bezpieczniej jeździć. 

jadąc ze średnią prędkością 65,9 km/h i zu-

żywając paliwo na poziomie 23,6 l/100 km.

Koniec żartów

28 października, wraz z innymi 5 fi -

nalistami z rynku Europy Centralno-

-Wschodniej, Paweł Bucior pojedzie do 

Nicei powalczyć o tytuł International 

Optifuel Champion 2014. Firma Styro-

pianex startowała w konkursie Optifuel 

Challenge po raz pierwszy, ale zna roz-

wiązania Renault Trucks z zakresu eko-

nomicznej jazdy już od 2004 r., kiedy to 

Paweł Bucior zdecydował się na zakup 

Optifuel Infomax. Obecnie w taborze 

fi rmy znajduje się 55 pojazdów. Firma za-

trudnia 60 kierowców.

Po dużej dawce emocji, następnego dania 

również w Młochowie, spotkało się 6 fi nali-

stów z krajów Europy Środkowo-Wschod-

niej (Bułgarii, Czech, Słowacji, Polski, 

Rumunii i Węgier) na szkoleniu przed mię-

dzynarodowym fi nałem, który odbędzie 

się w październiku we Francji. Uczestnicy 

będą tam walczyć nie tylko o prestiżowy 

tytuł mistrza, ale również voucher na kwo-

tę 8000 euro. Firma, którą reprezentuje 

zwycięzca będzie mogła przez rok użyt-

kować ciągnik siodłowy Renault Trucks 

T 460. Ale to nie wszystko. Dodatkowo naj-

lepszy kierowca z rynku Europy Central-

no-Wschodniej (tu dodatkowa szansa dla 

zwycięzcy polskiej edycji) wygra voucher 

na kwotę 4000 euro, a jego fi rma Renault 

Trucks T 460 na pół roku użytkowania. 

Nagrody te sumują się, więc stawka jest na-

prawdę wysoka. 

Jak zapewniają organizatorzy, poziom 

zawodników rynku Europy Centralno-

-Wschodniej jest bardzo wyrównany. 

Wszyscy podczas szkolenia w Młochowie 

mieli świetne wyniki, a Polak był w czo-

łówce. Najważniejsze na tym poziomie 

rywalizacji jest pokonanie stresu, ponie-

waż wiedzę już wszyscy mają opanowaną 

do perfekcji. Trzymamy więc kciuki za na-

szego fi nalistę! ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Zenon Korsak, właściciel firmy Kontrans PTHU, 
zwycięzca polskiego finału Optifuel Challenge 2012

Trasa w tym roku nie była trudna. Na wynik końcowy decydujący wpływ miała sytuacja na drodze. 
Dodatkowo trafiłem na „czerwoną falę”. Mimo stosowania się do zasad jazdy przewidującej, nie 
miałem szans przejechania przez światła bez zatrzymania pojazdu. Zmieniały się szybko, nie da-
jąc możliwości na wyhamowanie w odpowiedniej odległości. A każde zatrzymanie pojazdu i roz-

pędzenie od 0 do 80 km/h kosztuje 1 l paliwa. Po-
pełniłem też błąd na samym początku, logując się 
do systemu swoją kartą. Ustawiłem sobie funkcje, 
zanim karta się zalogowała, więc się nie zapisały. 
W efekcie nie mogłem korzystać podczas jazdy 
z systemu Opti-roll, a to jest moim zdaniem bardzo 
przydatna funkcja.
W tym roku konkurencja była wyrównana. Paweł 
Bucior bardzo dobrze jeździ i myślę, że świetnie 
sobie poradzi na międzynarodowej arenie. Z mo-
jego doświadczenia wynika, że trzeba się dobrze 

przygotować do testu teoretycznego, korzystając z materiałów Renault Trucks. Podczas jazdy 
konkursowej trzeba „jak najracjonalniej przejechać dany odcinek”, czyli zakres obrotów silnika po-
winien być jak najwięcej w zielonym polu, ważne jest też korzystanie z Opti-roll, unikanie używania 
hamulca zasadniczego itp. Te wszystkie parametry są w sumie ważniejsze od samego spalania.

coś by mi się tu przydało.....

Finaliści rynku Europy Centralno-Wschodniej odbyli szkolenie przed wielkim finałem, 
który odbędzie się 28 października w Nicei. Oprócz praktyki, kierowcy ćwiczyli również sztukę 
rozwiązywania testów teoretycznych.

www.truck-van.pl
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Na ten test czekaliśmy z niecierpli-

wością. Mocny silnik, nowoczesny 

układ napędowy i topowe wyposa-

żenie. To cechy, które sprawiają, że praca 

kierowcy nie jest już tylko pracą, a cięża-

rówka zwykłym środkiem transportu. Sca-

nia R 580 V8 Streamline pozwala czuć się 

prawdziwym królem szos.

Odpowiednio do potrzeb

Silnik zastosowany w testowym ciągni-

ku to jednostka Euro 6 drugiej generacji. 

Bazuje na wcześniejszej konstrukcji o po-

jemności 16,4 dm3 i podobnie jak 13-li-

trowe jednostki rzędowe oferuje stosunek 

momentu obrotowego do mocy prze-

kraczający wartość 5. Maksymalna moc 

580 KM jest osiągana przy 1900 obr/min, 

a maksymalny moment 2950 Nm w za-

kresie od 1000 do 1350 obr/min. Nowo-

czesny system zasilania obejmuje wysoko-

ciśnieniowy układ wtryskowy Scania XPI 

z szyną common rail oraz turbosprężarkę 

o zmiennej geometrii (VGT) zamontowa-

ną z tyłu. Nowy, chłodzony cieczą układ 

recyrkulacji spalin EGR został umieszczo-

ny w dolnej części silnika przy prawym 

rzędzie cylindrów. Zastosowany tłumik 

jest o 270 mm dłuższy niż w jednostkach 

rzędowych. Ma on budowę modułową 

Magia V8Magia V8
Wysokie osiągi zwykle kojarzą się z dużym 
zużyciem paliwa. Nic bardziej mylnego. 
Scania R 580 V8 Streamline potrafi być oszczędna, 
a do tego zapewnia niesamowitą przyjemność 
z jazdy!

Scania R 580 LA4×2MNA Euro 6

Dmc (t) ............................................................................ 19
Masa własna (kg) ........................................................7650
Rozstaw osi (mm) .......................................................3700
Typ silnika ...........................................................DC16 102
Liczba i układ cylindrów ..................................................V8
Pojemność (dm3) .........................................................16,4
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ........................580/427/1900
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ................2950/1000÷1350
Skrzynia biegów.................zautomatyzowana GRSO905R 
  .............................................................12+2 z Opticruise
Przełożenie przekładni głównej ................................3,08:1
Przeglądy .......................................................co 90 tys. km
Gwarancja ................................................................... 1 rok

W takiej kabinie bez trudu mieści się 
kuchenka mikrofalowa czy ekspres 
do kawy, pozostawiając jeszcze 
wystarczającą ilość miejsca na ekwipunek 
niezbędny podczas kilkunastodniowego 
wyjazdu.

Komfortowy, znakomicie wyprofilowany fotel 
zapewnia odpowiednie podparcie pleców, 
skutecznie ograniczając zmęczenie na 
najdłuższych trasach. Gruba, szeroka leżanka 
pozwala poczuć się jak w domu i odpowiednio 
wypocząć przed dalszą trasą. 
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i obejmuje m.in. dwa równoległe fi ltry czą-

stek stałych i trzy równoległe katalizatory 

SCR z katalizatorami nieprzereagowanego 

amoniaku.

Z jednostką współpracowała 12-stop-

niowa, dwuzakresowa przekładnia 

GRSO905R z nadbiegiem, wyposażona 

w system zmiany biegów Opticruise. Dla 

osiągnięcia jak największej wydajności 

pojazdu w różnych zastosowaniach, ofe-

ruje ona trzy podstawowe tryby pracy. 

Tryb Standard zapewnia niskie zużycie 

paliwa, przy zachowaniu dobrych osią-

gów podczas pokonywania wzniesień. 

W tym celu wykorzystuje tempomat Ac-

tive Prediction, który nieznacznie zwięk-

sza prędkość przed podjazdem, a na-

stępnie zmniejszą ją tuż przed szczytem 

wzniesienia. System pracuje w zakresie 

od 6% poniżej do 4% powyżej prędko-

ści zadanej na tempomacie. Z kolei tryb 

Economy jest nastawiony na jak najniż-

sze zużycie paliwa kosztem wydłużenia 

czasu przejazdu. Zależnie od preferencji 

można ustawić ogranicznik prędkości 

na 85 lub 80 km, który automatycznie 

załącza się w tym trybie, a funkcja „kick-

down” nie jest wtedy dostępna. Active 

Prediction ma specjalną, ekonomiczną 

strategię działania. Prędkość jazdy spada 

do 12% poniżej zadanej wartości i nigdy 

nie jest wyższa. Wyjątek stanowią zjazdy 

ze wzniesienia: +5 km/h w trybie Econo-

my, +3 km/h w pozostałych trybach. Do 

dyspozycji kierowcy jest również tryb 

Power, stworzony do zadań transporto-

wych, w których liczy się przede wszyst-

kich krótki czas przejazdu. Gdy jest załą-

czony, silnik odpowiada szybką reakcją, 

a podjazd spod wzniesienia odbywa się 

przy wykorzystaniu maksymalnej mocy 

z nieco szybszą zmianą biegów niż w try-

bie Standard. System Scania Active Pre-

diction nie jest tu dostępny, a tempomat 

pracuje normalnie.

Duża moc, niskie spalanie

Taki układ napędowy nie budzi jakich-

kolwiek zastrzeżeń. Silnik żywo reagu-

je na naciśnięcie pedału przyspieszenia 

i łatwo nabiera prędkości nawet na 

wzniesieniach. Chociaż zestaw był mak-

symalnie obciążony, cały czas miało 

się wrażenie jazdy „na pusto”. Na uwa-

gę zasługuje też bardzo przyjemna dla 

ucha praca silnika, zwłaszcza podczas 

przyspieszania, a także stosunkowo ni-

skie zużycie paliwa. Wpływ na wysoką 

ekonomikę ma m.in. obniżenie prędko-

ści obrotowej silnika do 1200 obr/min

po osiągnięciu prędkości przejazdowej. 

Dzięki temu łatwo uzyskać zadowalający 

wynik, nawet bez dużego zaangażowania 

kierowcy. W trakcie naszego testu, który 

miał miejsce na drogach krajowych, śred-

nie zużycie paliwa było równe 31 l/100 km.

To bardzo dobry rezultat, zwłaszcza kiedy 

weźmie się pod uwagę manewry na parkin-

gach i postój w korkach. Mimo dużej pojem-

ności, silnik V8 może być więc oszczędny, bo 

dzięki wysokim osiągom, do sprawnej jazdy 

wystarczy delikatne operowanie „gazem”. 

Pozwoliły one również na zastosowanie 

„szybkiego” przełożenia tylnej osi o wartości 

3,08:1, które także przyczynia się do polep-

szenia ekonomiki tego pojazdu.

W obniżeniu spalania paliwa (nawet 

o 2%) pomaga również system Eco-Roll. 

Współpracując z tempomatem Scania Ac-

tive Prediction ocenia, czy w danych wa-

runkach większą oszczędność przyniesie 

zjazd ze wzniesienia na biegu jałowym czy 

z wykorzystaniem hamowania silnikiem 

przy odciętym dopływie paliwa. Wybór 

wcale nie jest oczywisty. Swobodny zjazd 

za pomocą Eco-Roll, z wykorzystaniem 

energii kinetycznej zestawu, ma sens jedy-

nie wtedy, gdy potrwa dłużej niż 10 s. Jed-

nocześnie prędkość nie powinna wzrosnąć 

na tyle, aby konieczne stało się hamowa-

nie silnikiem, ponieważ ma to negatywny 

wpływ na właściwe wykorzystanie energii 

paliwa, które zostało już dostarczone do 

silnika. W krajach, dla których są dostęp-

ne mapy topografi czne, układ Eco-Roll 

należy do standardowego wyposażenia, 

ale dotyczy to kompletacji z silnikiem 

Euro 6, skrzynią Scania Opticruise i tem-

pomatem Active Prediction. W najnow-

szym wydaniu ten ostatni został udosko-

nalony. Analizuje jak długo jeszcze potrwa 

jazda pod górę i stara się uniknąć zbędnej 

zmiany biegów.

Skrzynia Opticruise zawsze dostarczała 

przyjemnych wrażeń, dlatego nie inaczej 

było i tym razem. Trzeba się dobrze skupić, 

by wyczuć przełączanie biegów, bo układ 

wykonuje to bez szarpnięć i przy minimal-

nej zmianie obrotów silnika, ograniczając 

do minimum przerwy w dostarczaniu mocy.

Przemyślane rozwiązania

Testowana Scania była wyposażona we 

flagową kabinę wysoką CR19 (Topline, 

Przy stopniach wejściowych po stronie pasażera znajdują się dwa gniazdka umożliwiające 
podłączenie ciągnika do zewnętrznej sieci elektrycznej. Jedno służy do grzania silnika, drugie 
umożliwia ogrzewanie kabiny, a także wygodne korzystanie z laptopa czy czajnika (za pomocą 
standardowego gniazdka 230 V z boku fotela).

Potężny silnik V8 dysponuje ogromnym 
zapasem mocy, sprawiając, że zupełnie nie 
czuje się maksymalnego obciążenia. W każdej 
sytuacji zestaw przyspiesza bardzo łatwo, 
bez głębokiego wciskania pedału „gazu”. 

Komplet czterech akumulatorów ma bardziej 
zwartą budowę niż typowy, złożony z dwóch 
baterii. W większości przypadków może być 
umieszczony w tym samym miejscu co zwykle, 
czyli po lewej stronie ramy.

10/201420 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.plDŁUGODYSTANSOWEDŁUGODYSTANSOWETestTest



W kabinie testowej Scanii 
nie brakuje schowków 
na podręczne przedmioty, 
a wszystkie przyrządy 
są na wyciągnięcie ręki. 

Kabinę Scanii łatwo przekształcić 
w pokój odsłuchowy. Wystarczy 
podłączyć telefon do gniazda 
USB w tablicy rozdzielczej, by za 
pomocą fabrycznego systemu audio 
delektować się ulubioną muzyką.

Zestaw głośnomówiący to bardzo wygodne rozwiązanie, ale w tak dużej 
kabinie dźwięk łatwo się rozchodzi, co pogarsza jakość rozmowy 
i zmusza do głośniejszego mówienia. Aby wyeliminować tę niedogod-
ność, kierowca ma do dyspozycji mikrofon zamontowany na obrotowym, 
giętkim pałąku odchylanym z bocznej ściany zagłówka, dzięki czemu 
można go ustawić tuż przy samych ustach. 

biorniki pojazdu, tj. światła, ogrzewanie 

czy zabudowę.

Scania R 580 V8 Streamline z począt-

kującego kierowcy może uczynić praw-

dziwego zawodowca. Sprawnie rozpędzi 

zestaw np. w celu bezpiecznego manew-

ru wyprzedzania, a przy pokonywaniu 

wzniesień do maksimum wykorzysta 

energię kinetyczną, by zapewniać jak naj-

większą oszczędność paliwa. Jest tylko 

jeden warunek – trzeba być otwartym na 

nowinki techniczne i potrafi ć z nich ko-

rzystać. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. R. Romaniuk, K. Wójtowicz

19 oznacza długość w dm). Oprócz 

znaczka V8 na dolnej części przedniej 

atrapy, rozpoznanie „wyjątkowego” 

pojazdu Scania ułatwiają dodatkowe, 

srebrne elementy wykończeniowe. We 

wnętrzu przypominają o tym specjalne 

wytłoczenia na zagłówkach foteli czy 

logo V8 umieszczone na listwach pro-

gowych, ozdobnym panelu drzwi czy 

w końcu wyświetlane na głównym ze-

stawie wskaźników. Poziom ekskluzyw-

ności zwiększa drewniana kierownica 

częściowo pokryta skórą, tunel silnika 

ze skórzanym pokryciem oraz bardzo 

wygodne fotele Premium dostarcza-

ne przez Recaro, które można zamówić 

z dwustopniową wentylacją.

Ciekawym rozwiązaniem był system po-

dwójnych akumulatorów, który zapewnia 

skuteczny rozruch silnika w różnych wa-

runkach. Tradycyjny zestaw dwóch baterii 

12 V połączonych szeregowo zastąpiono 

czterema bezobsługowymi akumulatorami 

o różnej budowie. Para baterii typu AGM 

(z separatorem z włókna szklanego) jest 

zawsze utrzymywana w stanie pełnego 

naładowania i służy wyłącznie do rozru-

chu. Pozostałe żelowe baterie pomocnicze 

są lepiej przygotowane do głębszych cykli 

rozładowania i zasilają wszystkie inne od-
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Być może zawiniły odbywające się 

niespełna miesiąc później w Madry-

cie Międzynarodowe Targi Autobu-

sów i Autokarów FIAA. Może jest to tylko 

wyraz wahań koniunktury, charaktery-

stycznych dla rynku autobusowego. Moż-

liwe jednak, że obserwujemy rozwój ogól-

niejszej tendencji do preferowania spotkań 

w gronie „samych swoich”, a nie kątem, 

obok ciężarówek, naczep i samochodów 

dostawczych. 

Nowocześnie z zastrzeżeniem

Mimo to Solaris właśnie Hanower wy-

brał, aby zaprezentować swoją największą 

nowość ostatnich lat. Piszemy o niej w ar-

tykule obok. Nie był w tym odosobniony. 

„Bus of the Year 2015”, 
przegubowy, gazowy MAN LionsCity GL CNG. 
Pięcioro drzwi przyspiesza wymianę pasażerów, 
co na obciążonych liniach w centrum, 
którymi nie podróżuje się długo, jest niebagatelną zaletą.

Autobusy i reszta
Specjalizacja w transporcie powoduje, że pojazdy do przewozu ludzi coraz dalej 
odbiegają od tych do transportu towarów. Producenci autobusów separują się we własnej 
niszy, czego wyrazem była ich osłabiona reprezentacja na wystawie IAA. 

Piętrowy, turystyczny Neoplan wygląda imponująco 
i zapewnia nie tylko niską emisję CO2, ale również niski 
koszt paliwa na głowę pasażera. 

Hybrydowy autobus Citywide to duża nowość 
dla Scanii, skupionej wcześniej na pojazdach 
zasilanych gazem i etanolem. 

www.truck-van.pl
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Także Van Hool odsłonił na IAA nowy 

model przeznaczony na europejski rynek: 

autokary serii XE. Szereg pomniejszych 

premier rozkwitło na ekspozycji Scanii, 

Volvo oraz Mercedesa z Setrą i MAN-a 

z Neoplanem. To jednak zrozumiałe – sko-

ro i tak są w Hanowerze, czemu nie po-

chwalić się wszystkim. 

W rozdrobnionym środowisku produ-

centów autobusów panuje ogólny kon-

sensus tylko w jednej kwestii: klient nasz 

pan. Dlatego oferta jest zróżnicowana, 

dalece posunięta indywidualizacja pojaz-

dów jest regułą, a nowoczesne technologie 

wspomagające bezpieczną jazdę, a będą-

ce domeną „wielkich” są z powodzeniem 

równoważone w niektórych segmentach 

i na wybranych rynkach przez niską cenę. 

Między innymi dlatego w Hanowerze re-

gularnie bywają fi rmy tureckie, a miejsce 

dla siebie rezerwują również Chińczycy. 

Prąd wspomaga i wyręcza

Umacnia się elektryfi kacja autobusów 

miejskich. Przybiera różne postaci, ale się 

nasila. Scania przedstawiła pierwszy, wła-

sny autobus hybrydowy Citywide Hybrid. 

Volvo eksponowało hybrydę plug-in typu 

7900 wraz z wyrastającym nad nią pa-

łąkiem do ładownia baterii na przystan-

kach. Czeski SOR wygładził stylistycznie 

i dopracował swój znany, elektryczny model 

EBN oferowany w trzech długościach: 8, 9,5 

i 11 m, napędzany silnikiem o mocy 120 kW. 

Pojawiły się również nowe propozycje. 

Holenderska fi rma Ebusco opiera swo-

ją ofertę na doświadczeniu zbieranym od 

2010 r. na rynku… chińskim! Jej part-

nerem odpowiedzialnym za elektryczny 

układ napędowy jest bowiem Yintong 

Power Technology Co. Ltd. Holendrzy 

zostali jego wyłącznym dystrybutorem 

w Europie. Ich pierwszy model, 12-me-

trowy YTP-1, wyposażony w baterie li-

towo-żelazowo-fosforanowe był autobu-

sem, którego przeszło 300 egzemplarzy 

pokonało ogółem 31 mln km po ulicach 

chińskich miast. Na IAA fi rma poka-

zała nowy, również 12-metrowy model 

Ebusco 2.0 z silnikiem elektrycznym 

o mocy 150 kW i momencie obrotowym 

2500 Nm. Deklarowany przez producen-

ta zasięg w ruchu miejskim to 300 km, 

a czas pełnego naładowania akumulatorów 

to 1 godzina, 36 minut. Każda minuta ła-

dowania zwiększa zasięg o 3 km – podaje 

producent. Aluminiowa karoseria może 

pomieścić 90 osób. Silnik i zestaw baterii 

znajdują się na tylnym zwisie. Dodatkowe 

baterie są na przedniej części dachu. 

Dostawca komponentów do autobusów 

oraz pojazdów szynowych, fi rma Bozan-

kaya GmbH z Salzgitter przedstawiła auto-

bus Sileo wyposażony w elektryczny układ 

napędowy Vectopower, opracowany przez 

spółkę Aradex z Lorch. Obaj partnerzy są 

schowani w cieniu swoich odbiorców. Bo-

zankaya, która ma zakłady w Turcji i USA 

zaopatruje m.in. Neoplana, MAN-a oraz 

koncern Daimler. Produkuje podwozia au-

tobusowe i elementy karoserii. Aradex ma 

duże kompetencje w dziedzinie sterowania 

maszyn oraz napędów przemysłowych. 

Elektryczne i hybrydowe układy napędo-

we są novum w ofercie spółki. Autobus Si-

leo ma długość 10,7 m i podobnie jak Ebu-

sco mieści 90 pasażerów. Zasięg dochodzi 

do 200 km, a producent przewiduje, że 

autobus będzie ładowany nocami. Napędu 

dostarczają dwa silniki elektryczne o mocy 

120 kW każdy. W układzie grzewczym 

pracuje silnik Diesla. 

Niemniej tytuł „Autobusu Roku 2015” 

przypadł w udziale przegubowemu MAN-

-owi LionsCity GL CNG. W trakcie jazd 

testowych przekonał do siebie jurorów nie 

tylko cichym i wydajnym, gazowym ukła-

dem napędowym, ale również wnętrzem 

lepiej odpowiadającym oczekiwaniom ja-

dących ludzi. Wyrazem tego jest pięcioro 

drzwi, które przyspieszają wymianę pasaże-

rów i skracają czas postoju na przystankach. 

Na gaz, ale skroplony stawia polski Sol-

bus. Do Hanoweru zabrał przegubowego 

Solcity 18 LNG, prezentując go na stoisku 

na terenie zewnętrznym oraz podczas 

Krótka Setra S 511 HD to propozycja oszczędzania poprzez dopasowanie 
pojazdu do obciążenia linii. Ma również drugą stronę – jest świetna jako 
kompaktowy, luksusowy autokar na potrzeby firmy lub drużyny sportowej. 

Przegubowy Solbus wraz z ruchomą stacją 
tankowania zachęcał na pokazach do przerzucenia 
się na ciekły gaz ziemny. 
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odmianach dwu- i trzyosiowych. Napędza-

ją go silniki DAF-a z serii Paccar MX 11,

zgodne z Euro 6. Do standardu należy 

skrzynia ręczna, ale wśród opcji jest zauto-

matyzowana przekładnia ZF AS Tronic 

i automatyczna ZF EcoLife. Wyposażenie 

autobusu będzie w dużej mierze zestanda-

ryzowane, aby można było utrzymać cenę 

na względnie niskim poziomie. 

Setra również myśli ekonomicznie, ale 

nieco inaczej buduje ofertę. Wśród no-

wości w serii ComfortClass jest „mała” 

S 511 HD oraz S 519 HD o powiększonej 

liczbie foteli. Są to autokary „zoptymali-

zowane” pod kątem potrzeb odbiorców, 

którzy pamiętając o komforcie pasażerów, 

przykładają dużą wagę do rentowności 

przewozów. Nowością w gamie lokalnej 

jest niskowejściowa S 416 LE, autobus 

który z pewnością spodobałby się polskim 

PKS-om, obsługującym linie podmiejskie 

i bliskie międzymiastowe. Szkoda, że je-

dyne Setry, na jakie mogą sobie pozwolić, 

mają po kilkanaście lat. 

Przedstawiając dwupokładowego Sky-

linera dla 83 pasażerów, Neoplan nie od-

wołuje się wprost do kieszeni nabywców, 

ale do ich poczucia przyzwoitości i od-

powiedzialności za środowisko naturalne. 

Zapewnia, że jego nowy autokar odznacza 

się ekstremalnie niską emisją dwutlenku 

węgla w przeliczeniu na jednego pasażera. 

Tanie fabryki

Koszty leżą u podstaw zainteresowania 

nabywców pojazdami fi rm małych bądź 

pochodzących z krajów, gdzie siła robo-

cza jest tania. Jak zawsze w Hanowerze 

silną ekipą zjawili się Turcy, a tuż obok 

rozlokowali się Chińczycy. Przy czym ich 

obecność na targach służy tyleż zdobyciu 

klientów, co nabyciu wiedzy, doświadczeń 

i przyzwyczajaniu Europejczyków do eg-

zotycznych marek, takich jak King Long. 

W 2013 r. ta chińska fi rma wyprodu-

kowała 32  824 autobusy. Ma specjalną, 

europejską gamę autobusów, którą otwie-

pokazów w towarzystwie mobilnej stacji 

tankownia na naczepie oraz ciągników 

siodłowych: Iveco Stralisa LNG i Mercede-

sa Actrosa „Dual-Fuel”, zasilanego olejem 

napędowym i metanem. 

Koronnym argumentem za prądem i ga-

zem w autobusach jest naturalnie ekologia, 

ale producenci odwołują się też do kosztu 

pokonania 1 km. Z różnym skutkiem. 

Wrażliwym na wydatki

Współpraca Scanii z chińską fi rmą Hi-

ger, celem stworzenia wygodnego auto-

karu w niewygórowanej cenie, okazała 

się brzemienna w skutki. Za przykładem 

Touringa, który nawiasem mówiąc wzbo-

gacił się właśnie o dwuosiową odmianę 

o długości 12,9 m, podążają inni produ-

cenci. Nowy Van Hool EX będzie jego bez-

pośrednim konkurentem. 

Produkowany w macedońskim zakła-

dzie Van Hoola w Skopje model EX, ofero-

wany jest na początek we wszechstronnych 

Elektryczny Ebusco 2.0, oferowany przez holenderską 
firmę stanowi rozwinięcie jej pierwszego modelu YTP-1, 
opracowanego i sprawdzonego w Chinach. 

Lotniskowy TAM ma elegancką sylwetkę, 
a w odmianie o długości przekraczającej 14 m 
zabiera jednorazowo blisko 150 osób. 

CMS jest wierny minibusom wykorzystywanym 
w ruchu lokalnym oraz jako luksusowe i dyskretne 
pojazdy dla VIP-ów. 

Pełna umiaru stylizacja nowego EX odpowiada jego roli 
w rodzinie autokarów Van Hool. Ma być propozycją dla nabyw-
ców uważnie wydających pieniądze. 
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ra miejski, 8-metrowy XMQ6800AGD, 

a zamyka 14-metrowy autokar XMQ6140Y. 

Pomiędzy nimi są 12-metrowe autobusy 

miejskie, niskowejściowe i niskopodłogo-

we, pojazdy lokalne oraz autokary o zróż-

nicowanej liczbie miejsc. Silniki zgodne 

z Euro 6 pochodzą głównie od Cumminsa 

i Iveco. Jedynie we wspomnianym autoka-

rze pracuje jednostka MX11-320 z gamy 

DAF-a. Skrzynie biegów również dostar-

czane są przez renomowanych producen-

tów, takich jak ZF, Allison i Voith. 

Turcy szybko odrabiają lekcje i poza 

typowymi autobusami i autokarami do 

ruchu międzymiastowego i turystyczne-

go, również o małym natężeniu, oferują 

niskopodłogowe autobusy miejskie i to 

o ściśle określonym przeznaczeniu. Przed-

siębiorstwo Anadolu Isuzu obchodzi wła-

śnie 30-lecie istnienia i wprowadza nisko-

podłogowy, 12-metrowy autobus miejski 

Citiport mieszczący 103 osoby. Jego mniej-

szym odpowiednikiem jest niskowejścio-

wy Citibus, o długości 9,5 m i szerokości 

zmniejszonej do 2,4 m przeznaczony dla 

około 75 osób, w zależności od wersji. Oby-

dwa mają silniki Cumminsa, a charaktery-

stycznym akcentem są przednie tablice kie-

runkowe zawijające się na prawy bok. 

Miejski autobus był również u Temsy 

i Otokara. Ciekawe wizualnie nowe mo-

dele przedstawił turecki Karsan, znany 

głównie na rynku lokalnym jako dostaw-

ca minibusów bazujących na Peugeot J9. 

Montowanie go na licencji rozpoczęto 

w 1981 r. W 2010 Karsan podpisał umo-

wę z włoską BredaMenarinibus, na mocy 

której wytwarza i eksportuje jej autobusy 

o dużej pojemności. Obecnie wprowadza 

ujednoliconą rodzinę niewielkich auto-

busów, na którą składają się miejskie, ni-

skowejściowe Karsan Jest (sic! – taka jest 

nazwa modelu) o długości 5,85 m i Atak 

o długości 8,15 m oraz lokalny Star mie-

rzący również 8,15 m i wyposażony w ba-

gażniki podpodłogowe. Znajomo brzmią-

ce Polakom nazwy są przypisane do 

pojazdów o estetycznym, nowoczesnym 

wyglądzie, napędzanych silnikami z gamy 

Fiat Power Train (FPT). 

Pewnym zaskoczeniem była obecność 

słoweńskiej marki TAM. Aktualnie znaj-

duje się ona w posiadaniu fi rmy TAM-

-DuraBus. W ofercie fabryki z Mariboru 

są minibusy, autobusy miejskie, lokalne, 

międzymiastowe, turystyczne i lotnisko-

we oraz podwozia i samochody ciężarowe. 

W Hanowerze TAM prezentował turystycz-

ny model Vive TH oraz lotniskowego kolo-

sa o szerokości 3 m i długości dochodzącej 

w największym wariancie do 14,7 m. 

Producenci minibusów przybyli dość 

licznie, oferując pojazdy na podwoziach 

najnowszych modeli samochodów dostaw-

czych, w tym Iveco Daily. Na stoisku nie-

mieckiej TS-Fahrzeugtechnik można było 

przyjrzeć się miejskim, małym autobusom 

na podwoziach Ducato. Pojazdy o podob-

nym zastosowaniu oferuje austriacki Kut-

senits, który odważył się nie tylko wydłu-

żyć, ale poszerzyć karoserię zakładaną na 

podwoziu Mercedesa Sprintera. Nietuzin-

kowym stylem wyróżniał się włoski Sitcar 

na podwoziu Iveco. Obecni w Hanowerze 

polscy wytwórcy: CMS i Auto-Cuby propo-

nowali głównie pojazdy do ruchu lokalnego 

i turystycznego, a także luksusowe „salonki”. 

Tegoroczna wystawa IAA oznajmiła od-

wrót od zaawansowanych, a zatem kosz-

townych źródeł napędu, takich jak wodór 

i ogniwa paliwowe. Bieżąca sytuacja ryn-

kowa skłoniła wytwórców do pokazania się 

„z tańszej strony”. Wyjątkiem nie są również 

zelektryfi kowane autobusy miejskie, kosz-

towne wprawdzie przy zakupie, ale niedro-

gie w eksploatacji, jak twierdzą ich zwolen-

nicy, rzucając zasłonę milczenia na trwałość 

i koszt wymiany akumulatorów. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Volvo pokazało hybrydowe 7900 
wraz z systemem uzupełniania energii 
na przystankach.

Gdy dostawcy podają sobie rękę… 
Elektryczny Sileo jest efektem współpracy 
firmy Bozankaya i Aradex. 

Hybryda „plug-in” typu E12 chińskiej firmy King 
Long jest zgodna z normą Euro 6. Firma stworzyła bogatą 
ofertę autobusów dla Europy. 

12-metrowy, niskopodłogowy Anadolu Isuzu Cityport zaświadcza 
o rosnących kwalifikacjach oraz aspiracjach tureckich producentów. 
Konkurencyjne modele przedstawiły Temsa i Otokar. 
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D rzwi są szersze i wyższe, większa jest 

powierzchnia niskiej podłogi oraz 

liczba miejsc dostępnych z jej pozio-

mu: w modelu 12-metrowym dochodzi do 

16, w przegubowym do 24. Zwiększenie licz-

by nisko położonych siedzeń było możliwe 

m.in. dzięki umieszczeniu zbiorników pali-

wa na nadkolach. Co ciekawe, pomimo ob-

niżenia wysokości całkowitej o 50 mm, wnę-

trze zachowało dotychczasową wysokość.

Autobus jest cichy, a poziom wibracji zo-

stał zredukowany. Nowy Solaris odznacza 

się poziomem hałasu 74,8 dB, czyli znacz-

nie poniżej restrykcyjnej normy niemiec-

kiej wynoszącej 77 dB. Norma europej-

ska to 80 dB. Dobre wrażenia zapewniają 

podróżnym większe szyby oraz diodowe 

oświetlenie wnętrza. Nowością jest tzw. 

oświetlenie pośrednie, które można włączyć 

o zmierzchu. Nastrojowo doświetla autobus 

i pozwala jadącym cieszyć się resztkami 

światła napływającymi przez okna. 

Wysiłek

Kanciasty, jakby żywcem wyjęty z gry 

komputerowej projekt nadwozia jest no-

woczesny. Z przodu jest charakterystyczna 

dla Solarisa, niesymetryczna szyba, obni-

żona z prawej strony. Pojawiło się również 

nowe logo „wtopione” w przednią ścianę. 

Wykroje wnęk kół mają modny obecnie 

kształt bumerangów. Z myślą o przedsię-

biorstwach potrzebujących zróżnicowane-

go taboru ujednolicono wygląd wariantów 

niskopodłogowych i niskowejściowych, 

Efekt fitness
W samo południe, 24 września 
2014 r. podczas wystawy IAA 
w Hanowerze zadebiutował nowy Solaris 
Urbino. Skonstruowany od podstaw, 
lepiej odpowiada na potrzeby 
pasażerów i przewoźników. 

Nowe autobusy Solarisa
W Hanowerze Solaris zaprezentował od razu wariant 
12-metrowy i przegubowy, 18-metrowy.
Typ Urbino 12 Urbino 18
Długość (mm) 12 000 18 000
Szerokość (mm) 2550 2550
Wysokość (mm) 2750 2750
Rozstaw osi (mm) 5900 5900+6000
Liczba drzwi 3 4
Liczba miejsc siedzących 33 40
Typ silnika Cummins ISB Euro 6 DAF MX11 Euro 6
Pojemnośc (dm3) 6,7 10,8
Moc (KM/kW/obr/min) 280/209/2100 370/271/1650
Mom. obrot. (Nm/obr/min) 1100/1200÷1600 1600/1650
Skrzynia biegów automatyczna  automatyczna ZF
  Voith Diva 6 EcoLife 6AP
Przełożenie przekładni głównej 5,74 5,77

Solaris zachował swoją 
tożsamość, ale wzbogacił 
ją o nowoczesny ryt. Jego 
styl odpowiada dynamice 
metropolii.
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co ma wymiar estetyczny i praktyczny. 

Na skutek gry prostych lub łagodnie wy-

giętych linii i zdecydowanych przełamań 

autobus wydaje się bardziej dynamiczny 

i szczuplejszy. 

To ostatnie wrażenie znajduje potwier-

dzenie w konstrukcji nadwozia. Jego szkie-

let wykonano z tego samego gatunku stali 

nierdzewnej, co poprzednio. Jednak został 

on wzmocniony na kilka sposobów. No-

wym elementem usztywniającym jest pod-

łoga z blachy. Na dalszym etapie montażu 

przykleja się do niej warstwę sklejki. Dach 

łączony jest ze szkieletem w większej licz-

bie miejsc, co również zwiększyło sztyw-

ność karoserii. Szczególną uwagę poświę-

cono miejscom łączenia profi li pionowych 

z poziomymi. 

Jednocześnie konstrukcja autobusu jest 

lżejsza. Inżynierowie osiągnęli to zmienia-

jąc ukształtowanie i punkty mocowania 

stalowych elementów szkieletu. 

Wynik

Efektem jest większa żywotność pojazdu 

oraz lepsze zachowanie na drodze. Dobrym 

własnościom jezdnym sprzyja zawieszenie 

o charakterystyce progresywnej. Można 

je opcjonalnie uzupełnić o amortyzatory 

dostosowujące charakterystykę pracy do 

zmiennych warunków drogowych i pręd-

kości oraz układ stabilizacji toru jazdy ESC. 

Umieszczając zbiorniki sprężonego powie-

trza w przedniej części pojazdu, odciążono 

tylną oś, co nie tylko poprawiło proporcję 

rozkładu masy pomiędzy osiami, ale pozwo-

liło zwiększyć przestrzeń dla pasażerów. Jed-

nocześnie poprzez wspomniane obniżenie 

dachu o 50 mm udało się obniżyć środek 

ciężkości, co dodatkowo stabilizuje autobus. 

Zewnętrzne panele są przykręcane, co 

ułatwia ich wymianę w razie kolizji. Klapy 

rewizyjne, dające dostęp do podzespołów 

pojazdu otwierają się teraz o większy kąt 

– 170, zamiast 130 stopni. „Rodzinne po-

dobieństwo” do innych pojazdów Solarisa, 

w tym szynowych przejawia się nie tylko 

w wyglądzie, ale również unifi kacji części, 

co niesie za sobą uproszczenie serwisu. 

Dla każdego

Nowy model od samego początku pro-

jektowano, aby był przystosowany do 

wszystkich stosowanych obecnie rodzajów 

napędu, a zatem silnika Diesla, gazowego, 

elektrycznego czy hybrydy. Jeśli chodzi 

o silniki wysokoprężne, Solaris będzie 

używał jednostek Cummins ISB6.7E6 oraz 

Paccar MX11 fi rmy DAF. Z Cumminsa 

będzie pochodził również silnik gazowy 

ISLG8.9E6. 

Aby zwiększyć komfort kierowcy, Solaris 

proponuje nowoczesną tablicę rozdziel-

czą o regulowanym położeniu. Dostarcza 

ją fi rma VDO. Możliwe jest zamontowanie 

na niej przełączników dotykowych. No-

woczesne technologie są obecne również 

w przestrzeni pasażerskiej. Autobus moż-

na wyposażyć m.in. w złącza USB. Systemy 

informacji pasażerskiej można zintegro-

wać z tymi, które stosuje nabywca pojazdu. 

Drobnym, ale skutecznym zabiegiem zwięk-

szającym funkcjonalność wnętrza dwu-

drzwiowych wersji 12-metrowych oraz prze-

gubowców jest przesunięcie drugich drzwi 

o szerokość jednego modułu szkieletu w tył. 

Solaris podąża we właściwym kierunku. 

Optymalizacja masy, ułatwienie obsługi 

oraz możliwość doboru dowolnego źródła 

napędu są podyktowane oczekiwaniami 

europejskich przewoźników. Twórcy no-

wego modelu pamiętali również o pasa-

żerach i choć w przestrzeni dla nich prze-

znaczonej nie ma rewolucyjnych zmian, to 

Urbino jest teraz jakby „bardziej niskopo-

dłogowe” niż do tej pory. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka, M. Kij, Solaris

Piotr Malaca, lider zespołu ds. mechaniki 
w Biurze Rozwoju firmy Solaris Bus & Coach

To zupełnie inny autobus, począwszy już od dizajnu. Ma nową konstruk-
cję, wykonaną jednak z tego samego materiału, co nasze poprzednie mo-
dele, czyli ze stali nierdzewnej. Rama pojazdu jest przy tym sztywniejsza 
i wytrzymalsza. Sprawdziliśmy to w testach. Mocniejsza konstrukcja ozna-
cza większą żywotność nowego Urbino i wszystkich tworzących go ele-
mentów oraz wyższy komfort jazdy. Ponadto autobus lepiej się prowadzi. 

Nowy Solaris w wersji 12-metrowej jest lżejszy od swojego poprzednika o ponad 700 kg. 
Początkowo w naszej ofercie będą diesle, a w ich przypadku każde 500 kg mniej to zna-
cząca oszczędność w zużyciu paliwa, nawet około 1 litra na 100 km. W pierwszym montażu 
stosujemy opony o obniżonym oporze toczenia.
Dizajn jest nowoczesny, ale i praktyczny. Wszystkie elementy poniżej linii okien można w razie 
stłuczki bez trudu wymienić – po prostu odkręcając kilka śrub za pomocą kluczy. Serwis dzięki temu 
jest nie tylko łatwy, lecz także szybki. W autobusie jest zdecydowanie więcej miejsc dostępnych 
z poziomu niskiej podłogi. Zastosowaliśmy również kilka ciekawych rozwiązań dla podróżnych – na 
przykład ładowarki USB, które umiejscowione są w poręczach znajdujących się w przestrzeni pasa-
żerskiej. Myślę, że klienci to polubią. Każdy z nas się spotyka z problemem rozładowanych baterii. 
W zaprezentowanym w Hanowerze modelu 12-metrowym wykorzystaliśmy pulpit z ekra-
nami dotykowymi. Kierowcy co prawda potrzebują kilku dni, aby się przyzwyczaić do jego 
obsługi, lecz już po krótkim czasie bardzo sobie chwalą jego intuicyjność.
Pokazywany na targach pojazd jest właściwie gotowy, aby wejść na linię produkcyjną. 
W kwestii wyposażenia nasi klienci jak zawsze dysponują bardzo dużą swobodą. Solaris 
w tym zakresie słynie ze swojej elastyczności i szerokiej oferty.

Zamawiając nowego Solarisa, można go również 
wyposażyć w nowoczesną tablicę VDO ze 
sterowaniem dotykowym. Takie rozwiązanie 
wzbudza jeszcze nieufność, ale jak w przypadku 
każdej nowinki wymaga po prostu przyzwyczajenia.

Tablicę rozdzielczą o regulowanym położeniu dostarcza 
VDO. Wyposażona jest w wyświetlacz MultiViu Proffesional 12,
którego wygląd i wielkość można dopasować do własnych 
upodobań. Solaris jest pierwszym producentem, który 
skorzystał z tego rozwiązania. 

Zwiększyła się liczba miejsc, 
które znajdują się 
na poziomie niskiej podłogi. To 
dobra wiadomość dla starszych 
osób oraz mam z dziećmi. 

www.truck-van.pl
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Vega Tour, wiodący przewoźnik au-

tobusowy z siedzibą w Czechach, 

we wrześniu tego roku rozszerzył 

ofertę używanych autobusów i oprócz 

własnej fl oty oferuje również autobusy in-

nych przewoźników. Dzięki temu posiada 

szeroki wybór autobusów, które zostały 

poddane szczegółowej kontroli i oferuje 

kompleksowe usługi w zakresie doku-

mentacji eksportowej lub pomocy przy 

fi nansowaniu.

Zakup używanego autobusu od Vega 

Tour ma zdecydowanie sporo zalet: cena 

jest znacznie niższa, autobus jest na-

tychmiast dostarczony, a ze względu na 

szczegółową kontrolę i bezpośrednią 

możliwość naprawy we własnym centrum 

serwisowym nie trzeba się obawiać przy-

krych niespodzianek w postaci ukrytych 

wad. W ofercie znajdują się autobusy 

w wieku do 5 lat, które miały do tej pory 

tylko jednego właściciela, jak również star-

sze, których zakup pod koniec sezonu jest 

bardzo korzystny! Dzięki temu, że fi rma 

Vega Tour działa w całej Europie, można 

umówić się z przedstawicielem handlo-

wy na spotkanie w dogodnym terminie 

i miejscu. Oczywiście, kupując autobus 

z fl oty Vega Tour, otrzymuje się kompletną 

historię serwisowania pojazdu. Wszystkie 

autobusy Vega Tour przechodzą kontrolą 

przed sprzedażą i są automatycznie napra-

wiane w przypadku stwierdzenia usterek. 

Firma zapewnia również całą dokumen-

tację eksportową, włącznie z korzystnym 

ubezpieczeniem. Sprzedawca zapewnia 

wszystko, po dokonaniu zakupu wystarczy 

tylko odebrać autobus. 

Z ofertą fi rmy Vega Tour można zapo-

znać się również w Polsce, podczas wysta-

wy Transexpo, która odbędzie się w Kiel-

cach w dniach 8-10 października. Vega 

Tour zaprasza na swoje stoisko w hali C. 

Kupno autobusu nigdy nie było łat-

wie jsze – wybierz z oferty na stronach 

www.vegatour.cz lub skontaktuj się ze sprze-

dawcą: Ondrej Dvorak, +420 739 604 915,  

ondrej.dvorak@vegatour.cz. ▐

Fot. Vega Tour

Zakup używanego autobusu
Szybko i w dobrej cenie
Pod koniec letniego sezonu turystycznego większość przewoźników zadaje sobie pytanie, 
jak powiększyć flotę? Niezależnie od tego, czy szukacie starszych autobusów, czy rozważacie 
zakup nowego z drugiej ręki, warto skonsultować się z profesjonalnym sprzedawcą 
z wieloletnim doświadczeniem i kontaktami w całej Europie.

Teraz promocja: 
zniżki posezonowe!

MB Turismo
Mercedes-Benz Tourismo 15RHD, 2010, fotele: 
49 + 2, Euro 5, manualna skrzynia biegów, 300 kW,
382 000 km. Cena przed zniżką: 154 000 €. Teraz 
zapłacisz tylko: 139 000 €.

Setra 415
Setra 415 GT-HD, 2011, fotele 49 + 2, Euro 5, 
Power Shift, 315 kW, 330 000 km. Cena przed zniż-
ką: 189 000 €. Teraz zapłacisz tylko: 179 000 €.
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Od samego początku istnienia komu-

nikacji publicznej za ciepło w auto-

busach odpowiadały nagrzewnice 

i konwektory. Do dziś jest to rozwiązanie 

bezsprzecznie najlepsze. Ma jednak zasad-

niczą wadę – do ogrzania wnętrza pojazdu 

potrzebny jest uruchomiony silnik i czas. 

A gdyby autobusy wyjeżdżające zimą z za-

jezdni były od razu nagrzane? To możliwe 

dzięki wszelkiego rodzaju ogrzewaniom 

postojowym. Dziś wysoka wydajność 

nowoczesnych systemów grzewczych za-

pewnia optymalne warunki cieplne nawet 

w transporcie autobusowym. O ich zale-

tach przekonały się już np. autobusy elek-

tryczne, które „z urzędu” wymagają, by ich 

akumulatory utrzymywane były w dodat-

niej temperaturze.

W standardzie

Ze względu na rodzaj czynnika grzew-

czego standardowe grzejniki autobusowe 

można podzielić na wodne i elektryczne 

budowane jako konwektory. W zależności 

od typu konwektora jego najważniejszym 

elementem jest wężownica grzejna (wod-

ny) lub spirala grzewcza (elektryczny). Po-

wierzchnia wymiany ciepła w grzejnikach 

konwektorowych zawsze jest powiększona 

poprzez ożebrowanie, które jest odizolo-

wane od obudowy grzejnika. Dzięki temu 

powierzchnia konwektora nagrzewa się 

bardzo powoli, a udział oddawania ciepła 

poprzez promieniowanie nie przekracza 

20%. Obudowa pełni jedynie funkcję osło-

nową i dekoracyjną.

Oczywiście przepływ powietrza w kon-

wektorach musi być wentylatorowy. Roz-

wiązanie grawitacyjne jest mało wydajne. 

Powietrze jest zasysane przez otwory, 

a jego nadmuch skierowany jest nad pod-

łogę. Dzięki wymuszonemu obiegowi po-

wietrze szybko miesza się we wnętrzu. Za-

pewnia to tzw. efekt homogenizacji, czyli 

eliminacji stref martwych, gdzie gromadzi 

się dwutlenek węgla, negatywnie wpływa-

jący na nasze samopoczucie. Konwektory 

mają niewielki ciężar, dzięki czemu mogą 

być montowane na ścianach.

Liczy się komfort

Zalety dodatkowego ogrzewania są bar-

dzo odczuwalne, ponieważ kierowca nie 

marznie w autobusie, od momentu roz-

ruchu nie jest skrępowany ciepłą odzieżą 

podczas prowadzenia pojazdu, ma dobrą 

widoczność, dzięki odmrożonym szybom, 

przez co podróż jest bezpieczna. Korzyści 

odczuwa również silnik, którego rozruch 

odbywa się w odpowiedniej dla niego tem-

peraturze. Podgrzany silnik pojazdu zu-

żywa mniej paliwa, można go uruchomić 

w najbardziej korzystnych dla niego warun-

kach, co zmniejsza emisję spalin. Od same-

go startu także pasażerowie mają zapewnio-

ny większy komfort jazdy. Nawet przy dużej 

liczbie podróżnych, szyby pojazdu nie są 

ani zaparowane, ani zamarznięte.

Żeby sprostać coraz to większym wyma-

ganiom fi rm przewozowych, oferowane są 

dwa rodzaje ogrzewań. Jednym z nich są 

ogrzewania wodne zintegrowane z ukła-

dem chłodzenia silnika pojazdu. Podgrze-

Podgrzany silnik i wnętrze autobusu zapewniają 
odpowiedni komfort pracy. 

Kierowca wsiada do ogrzanej kabiny, 
silnik pojazdu uruchamiany jest przy optymalnej 

dla niego temperaturze, co zwiększa 
jego żywotność. Kierowca oszczędza czas, 

bo nie musi skrobać zamarzniętych szyb.

Cieplej, gdy zimniej
Podróż autobusem wczesnym, zimowym rankiem 
do najprzyjemniejszych raczej nie należy. Chyba, że wprost 
z przystanku można wsiąść do ciepłego wnętrza.

www.truck-van.pl
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wają one wnętrze autobusu i jego silnik. 

Drugim typem są ogrzewania powietrzne, 

dostarczające ciepło do kabiny kierow-

cy i wnętrza pojazdu. Jeżeli istnieje taka 

potrzeba, możliwe jest zastosowanie obu 

rozwiązań w jednym pojeździe. Ogrzewa-

nie uruchamiane jest za pomocą zegara 

zamontowanego wewnątrz. Można także 

kupić zdalne sterowanie czy nawet stero-

wanie telefoniczne GSM, które umożliwią 

włączenie ogrzewania o dowolnej porze.

Dla wielu obecnie produkowanych 

modeli autobusów oferowane są specjali-

styczne zestawy montażowe, które uprasz-

czają proces instalacji i pozwalają obniżyć 

koszty montażu. Instalacja ogrzewań jest 

prosta i możliwa bez utraty gwarancji 

w autoryzowanych serwisach.

Grzejemy wodą

Ogrzewania wodne montowane są 

w komorze silnika i podłączone do układu 

chłodzenia. Dzięki zintegrowaniu ogrze-

wania z układem chłodzenia ogrzany 

zostaje silnik pojazdu, co zapewnia cie-

pły rozruch. Ogrzanie wody chłodzącej 

sprawia, że silnik pojazdu uruchamia się 

zdecydowanie łatwiej nawet przy niskich 

temperaturach, co korzystnie wpływa na 

przeciążony zimą akumulator. Pozyskana 

energia grzewcza w układzie chłodzenia 

pojazdu jest odbierana przez wymienni-

ki ciepła rozmieszczone wzdłuż autobusu 

i rozprowadzana jako ciepłe powietrze ka-

nałami powietrza po całym jego wnętrzu. 

A latem? Latem służy do przewietrzenia 

wnętrza autobusu. Za pomocą pilota uru-

chamia się funkcję wietrzenia i pozbywa 

duszącego powietrza ze środka. Wsiadanie 

do pojazdu nie jest już tak nieprzyjemne. 

Ogrzewanie wodne cechuje mała licz-

ba elementów, długa żywotność, łatwe 

serwisowanie, system zabezpieczający 

Także w przypadku innowacyjnych 
napędów, jak w pojazdach 
hybrydowych lub elektrycznych, 
ekologiczne i oszczędne systemy 
ogrzewania postojowego firmy 
Spheros ogrzewają wnętrza aut 
i umożliwiają wydłużenie zasięgu, 
nie obciążając akumulatorów. 

Hydronic firmy Eberspächer cechuje długa żywotność (do 6000 godzin 
pracy) i możliwość zasilania wieloma rodzajami paliwa. Producent gwa-
rantuje minimalną temperaturę startu przy –40OC. Ułatwiony przepływ 
paliwa i jego zapłon w ekstremalnie niskich temperaturach jest możliwy 
dzięki standardowemu wyposażeniu w podgrzewanie dyszy paliwa. 
Zaawansowany technologicznie elektroniczny moduł sterujący 
z dwoma czujnikami zapewnia szerokie możliwości diagnozy, regulacji 
i zabezpieczenia. Urządzenie można zamontować w każdym położeniu. 

Zaletą wodnych ogrzewań firmy 
Spheros jest ogrzewanie silnika i wnętrza 
pojazdu. Najczęściej montowane są 
w komorze silnika i włączone w układ 
chłodzenia. Energię cieplną odbiera 
nagrzewnica pojazdu, a ciepłe powietrze 
jest transportowane przez kanały 
powietrzne samochodu do kabiny. 

Przykład autobusowej wodnej instalacji grzewczej z agregatem Spheros NGW 300 zasilanym gazem ziemnym.

Urządzenie NGW 300 zasilane gazem ziemnym może być 
stosowane w samochodach zasilanych tym paliwem, 

niezależnie od sposobu jego przechowywania (CNG lub LNG). 
W porównaniu z poprzednio oferowanymi ogrzewaniami postojowymi 

może być teraz zasilane z tego samego zbiornika paliwa co silnik pojazdu. 
Dzięki temu oszczędza się przestrzeń konieczną do zabudowy urządzenia, 

a proces montażu jest łatwiejszy zarówno dla producentów pojazdów 
jak i warsztatów, przy zauważalnie niższych kosztach tej operacji

 1. Dmuchawa nagrzewnicy
 2. Wymiennik ciepła
 3. Agregat grzewczy
 4. Pompa obiegowa
 5. Dachowy wymiennik ciepła
 6. Silnik spalinowy
 7. Ogrzewanie siedzenia kierowcy
 8. Pulpit sterowniczy
 9. Zbiorniki gazu
10. Regulator ciśnienia gazu
11. Otwór wentylacyjny

linia wodna ciepła
linia wodna zimna (powrót)
przewody doprowadzające gaz

www.truck-van.pl
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niezwykle popularne w kabinach samo-

chodów ciężarowych. Można je równie 

dobrze montować w części bagażowej czy 

pod podłogą autobusu. Układy te mogą 

ogrzewać kabinę i wnętrze całego auto-

busu bez połączenia z innymi instalacja-

mi pojazdu. Pracują bezgłośnie. Agre-

gaty powietrzne w przeciwieństwie do 

wodnych, mają na celu ogrzanie jedynie 

wnętrza pojazdu, bez ingerencji w tem-

peraturę pracy silnika. Potrzebują za to 

mniej prądu i paliwa. Wadą jest natomiast 

ich gabaryt, przez co najczęściej tego typu 

układy spotkamy w samochodach cięża-

rowych i autobusach, gdzie ogrzewane są 

duże przestrzenie. Zasada działania tego 

typu rozwiązania jest jeszcze prostsza. Po-

lega na pobraniu przez agregat powietrza, 

ogrzaniu go przy pomocy wymiennika 

ciepła (który wykorzystuje proces spala-

nia paliwa) i rozprowadzeniu go po wnę-

trzu pojazdu.

Ich dobrze znamy

Rynek oferuje bardzo szeroki wybór 

ogrzewań. Na przykład systemy ogrze-

wania postojowego Eberspächer można 

stosować w pojazdach niemal wszystkich 

klas. Ponieważ Eberspächer jest dostawcą 

OEM, u wielu producentów można już 

zamówić fabryczny montaż ogrzewania 

postojowego. Dzięki globalnej sieci dys-

trybucji obejmującej ok. 4000 warsztatów 

partnerskich, w ogrzewanie postojowe 

Eberspächer można też szybko i bez kło-

potu doposażyć używane samochody. Tu-

taj modułowa budowa i mało elementów 

składowych urządzenia ułatwiają gospo-

darkę częściami zamiennymi. Dla autobu-

sów oferowane są cztery moce grzewcze 

(16, 24, 30 lub 35 kW) przy jednakowych 

wymiarach i podłączeniach. Airtronic 

i Hydronic to ogrzewania odpowiednio 

powietrzne i wodne. Obie technologie 

ogrzewania oferowane przez Eberspächer 

pokrywają szerokie spektrum różnych ob-

szarów stosowania. 

Z kolei Webasto jest na świecie syno-

nimem niezawodnego komfortowego 

ogrzewania postojowego w ciężarów-

kach. Ale ponad 220 000 ogrzewań za-

instalowanych w autobusach potwierdza 

kompetencję fi rmy w zastosowaniach nie 

tylko ciężarówkowych. Zalety Webasto to 

m.in.: trzy poziomy wydajności w każ-

dym typie ogrzewania, bezproblemowa 

zabudowa także w autobusach niskopo-

dłogowych oraz niezawodna i nowocze-

sna technologia. 

Firma Spheros także jest jednym ze 

światowych liderów w produkcji systemów 

ogrzewania niezależnych od silnika. Licz-

ba zamontowanych jednostek w samych 

autobusach liczy tu kilkaset tysięcy. Nie 

należy zapominać także o fi rmach Truma 

(ogrzewania zasilane gazem płynnym) 

oraz Ateso.

Rozwiązania dedykowane

W przyszłości na całym świecie po-

jawiać się będzie coraz więcej pojazdów 

napędzanych elektrycznie lub zelektry-

fi kowanych. Te pojazdy nie wygenerują 

w czasie eksploatacji wystarczającego cie-

Zasada działania i budowa ogrzewania powietrznego.

Zasada działania i budowa ogrzewania wodnego.

rozpoznaje zbyt mały przepływ wody 

przez wymiennik ciepła, jest też zabez-

pieczenie podnapięciowe, które zabez-

piecza akumulator autobusu przed jego 

nadmiernym rozładowaniem. Możliwo-

ści zabudowy i zastosowania ogrzewania 

są bardzo szerokie.

Grzejemy powietrzem

Układy ogrzewania powietrznego są 

znakomitym rozwiązaniem do wszel-

kiego rodzaju pojazdów użytkowych. Są 
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pła, aby ogrzać wnętrze zgodnie z wymoga-

mi komfortu i bezpieczeństwa. Odpowied-

nie rozwiązania dla tego typu pojazdów 

oferuje innowacyjna i bezpieczna techno-

logia PTC fi rmy Eberspächer. Elektryczne 

dogrzewacze o zakresach napięcia do 500 V

i mocach grzewczych do 7 kW można in-

stalować, dysponując niewielką przestrze-

nią do zabudowy. Bazując na sprawdzonej 

technologii standardowych grzejników 

powietrznych PTC najnowsze wersje mają 

już wbudowany elektroniczny procesor, 

umożliwiający optymalną, bezstopniową 

regulację i dopasowanie mocy grzewczej 

w każdym stanie pracy pojazdu. Elektro-

niczny sterownik jest wbudowany bezpo-

średnio w grzejnik powietrzny PTC. Po-

szczególne obwody grzewcze są włączane 

i wyłączane poprzez półprzewodnik mocy, 

a w module elektronicznym zainstalowa-

no specjalne funkcje ochronne i diagno-

styczne. Wymiana danych bądź sterowanie 

grzejnikami w całym pojeździe odbywa się 

poprzez magistralę danych (np. LIN lub 

CAN) albo bezpośrednio przez interfejs 

PWM.

W dziedzinie zarządzania termicznego 

w autobusach przyszłości również Spheros ma 

coś do powiedzenia. Oferuje grzejnik całko-

wicie elektryczny. Urządzenie może być zasi-

lane albo prądem przemiennym (600 V) albo 

prądem stałym (400 V) i jest w 100% wolne 

od emisji spalin. Przy mocy cieplnej 20 kW

i sprawności 98% może pracować przy bar-

dzo niskich temperaturach zewnętrznych. 

Może być zainstalowany w autobusach hy-

brydowych, elektrycznych i wodorowych. 

Tu energia jest pobierana z akumulatora 

w pojeździe. Alternatywnie, w zajezdni może 

pobierać energię z sieci elektrycznej.

Ciepło bez uruchamiania silnika po-

jazdu? Ktoś zapyta, a ile to kosztuje? Na 

pewno mniej niż dogrzewanie autobusu 

silnikiem. Dzięki ogrzewaniu postojo-

wemu podgrzany silnik zużywa znacznie 

mniej paliwa niż uruchamiany na zimno 

podczas pierwszych minut pracy. Spala-

nie podczas pracy ogrzewania jest niższe 

niż podczas rozruchu na zimnym silniku. 

Ktoś wyliczył, że uruchomienie pojazdu na 

zimnym silniku, to jak pokonanie 70 km 

autostradą. Dodatkowo: zadowoleni pasa-

żerowie – bezcenne. ▐

Michał Mariański
Fot. Eberspächer, MAN, Spheros, Webasto

Grzejniki PTC z wbudowaną elektroniką 
sterującą znacząco redukują nakłady 
na okablowanie wnętrza pojazdu, 
pomagając zaoszczędzić przestrzeń 
i koszty. Polecane są dla pojazdów 
elektrycznych i hybrydowych.

Airtronic firmy Eberspächer zapewnia szybkie 
ogrzanie wnętrza pojazdu, niski pobór prądu 
(istotne przy długich postojach), niskie zużycie paliwa, 
szeroki zakres regulacji temperatury i cichą pracę 
dzięki płynnej regulacji dmuchawy. Stała kontrola 
pracy możliwa jest dzięki systemowi autodiagnozy.
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P rzewozy ludzi i rzeczy to dwie, dość 

odległe dziedziny transportu. Łączy 

je tylko nawierzchnia, różni prawie 

wszystko. Dlaczego więc w ofercie fi rm 

oponiarskich tak mało dzieje się w tym seg-

mencie? Autobusy w dużej mierze muszą 

korzystać z opon skonstruowanych dla po-

jazdów ciężarowych, przez co ich potrzeby 

nie do końca są zaspokajane. Pojedyncze 

propozycje specjalnie przeznaczone do 

autobusów można znaleźć w ofercie fi rmy 

Michelin, 2 lata temu zadebiutowały opo-

ny Goodyeara, w ubiegłym roku całą gamę 

pokazał Continental, w tym roku swoją 

premierę miały opony autokarowe Pirelli 

i miejskie Bridgestone. Wyraźnie coś zaczę-

ło się zmieniać w tym segmencie na lepsze.

Inne priorytety

Opony skonstruowane specjalnie do 

autokarów muszą zapewniać przede 

wszystkim komfort podróżowania, czy-

li niwelować niedoskonałości drogi i nie 

burzyć spokoju podróżnych nadmier-

nym hałasem. Oczywiście priorytet ma 

tu bezpieczeństwo. Liczy się więc droga 

hamowania na śliskiej nawierzchni. Na 

plan dalszy schodzą opory toczenia, czyli 

oszczędności na zużyciu paliwa. Opony 

te powinny być przede wszystkim nie-

zawodne, dobrze sobie radzić z dużymi 

prędkościami, czyli nie nagrzewać się 

Na czasieNa czasie
Autobusy przez producentów ogumienia były traktowane po macoszemu. 
Teraz to się zmienia. 
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nadmiernie, a ich rodzaj powinien być 

dostosowany do warunków panujących 

na drodze. Tutaj szczególnie zastosowa-

nie znajdują opony dedykowane do jaz-

dy po błocie i śniegu (M+S), oznakowa-

ne trzema wierzchołkami gór czy stricte 

zimowe. Wszystko zależy od kierunku, 

w jakim biegną trasy. Trudno sobie wyo-

brazić, że zimą autokar nie będzie woził tu-

rystów po krętych drogach do ośnieżonych 

kurortów położonych wysoko w górach, 

a latem nie zabierze do gorącej Hiszpanii. 

Pewnie właśnie ze względu na tak zróżni-

cowane i wymagające warunki tego trans-

portu, w pierwszej kolejności powstają 

opony dostosowane do przewozów auto-

karowych.

Autobus czy „komunalka”?

Zupełnie inne warunki musi znosić 

opona miejska. Wbrew pozorom, podob-

nie jak w transporcie długodystansowym, 

eksploatacja opon w autobusach różni 

się od eksploatacji w innych pojazdach 

miejskich. Ogumienie w autobusie musi 

poradzić sobie z dziurami po zimie, toro-

wiskami, krawężnikami, częstym hamo-

waniem i licznymi skrętami, za to śred-

nia prędkość przejazdu jest dość niska, 

ponieważ autobus nie opuszcza terenów 

miejskich, gdzie najczęściej panuje ogra-

niczenie prędkości jazdy do 50 km/h. Na-

tomiast na uszkodzenia są bardzo narażo-

ne boki opony, gdyż notorycznie ocierają 

się o krawężniki. Ważna jest również dro-

ga hamowania, szczególnie na mokrej na-

wierzchni, ponieważ dużą rolę odgrywa 

i tutaj bezpieczeństwo. Oferta opon miej-

skich jest dość skromna. Ale za to są one 

opracowane przede wszystkim z myślą 

o przewozach osób. Tu role się odwracają 

i to ciężarówki miejskie, czyli np. komu-

nalne, muszą korzystać z opon, których 

przeznaczeniem jest transport publiczny. 

Właściciele takich fl ot muszą godzić się 

na kompromis, między niezawodnością, 

długim przebiegiem, bezpieczeństwem 

i trakcją. Ekonomika schodzi raczej na 

drugi plan.

Między miastami, czyli jak?

Najgorzej wygląda sytuacja przewoźni-

ków, których autobusy jeżdżą w tak zwa-

nym ruchu międzymiastowym. W no-

menklaturze ciężarowej mówimy o opo-

nach regionalnych. Autobusy kursujące 

w takim ruchu pokonują trasy autostra-

dami, drogami krajowymi i wąskimi, 

kiepskiej jakości drogami lokalnymi, 

wjeżdżając również do miasta. Odległości 

nie są tak duże, jak w przypadku autoka-

rów, ale pasażerowie spędzają w podróży 

sporo czasu. Mamy tutaj do czynienia 

z dużymi prędkościami, ale również 

z dość częstymi zatrzymaniami na przy-

stankach. Opona musi więc być odpor-

na na różne warunki pracy, zapewniając 

komfort kierowcy i podróżnym, bezpie-

czeństwo i niezawodność. Opony dedy-

kowane do tego transportu do rzadkość, 

raczej przewoźnicy zdani są na ofertę 

opon ciężarowych. Wtedy zaleca się opo-

ny regionalne. Są jednak pewne wyjątki.

Coraz bardziej świadomi konsumenci, 

rosnąca konkurencja i wszechobecna pre-

sja, która wymusza stosowanie produktów 

ekologicznych i bezpiecznych, powodują, że 

konstruktorzy muszą stawać na wysokości 

zadania. Teraz gdy ogumienie w segmencie 

Pirelli pokazało swoją nową serią 
opon H:01 Coach: FH:01 Coach na 
wszystkie pozycje i TH:01 Coach 
na oś napędową. Opona napędowa 
może być również używana na błocie 
i śniegu oraz w górach w warunkach 
zimowych. Konstrukcja rowków opony 
FH:01 Coach zwiększa precyzję jazdy 
i wyczucie drogi, podczas gdy lamele 
wraz z rowkami wzdłużnymi zapobiegają 
zbieraniu się kamieni, gwarantując 
integralność karkasu i łatwiejsze 
bieżnikowanie. W porównaniu do opony 
ciężarowej FH:01, opona FH:01 Coach 
ma wydłużoną o 20% żywotność 
i zużywa się bardziej równomierne, 
o 10% zwiększył się komfort 
prowadzenia i łatwiej poddaje się 
bieżnikowaniu.

Conti Coach HA3 została opracowana 
specjalnie na długie trasy. Połączenie 
optymalnej sztywności i stabilnej konstrukcji 
zapewnia komfort i bezpieczeństwo jazdy. 
Dzięki mieszance bieżnika opracowanej 
specjalnie do transportu pasażerskiego 
i jego nowej konstrukcji z trójwymiarowymi 
lamelami na całej głębokości bieżnika, 
pogodzono wysoki poziom bezpieczeństwa 
i komfortu jazdy z obniżonymi oporami 
toczenia. Zrównoważony rozkład ciśnienia 
w miejscu styku opony z nawierzchnią 
korzystnie wpływa na przebieg i trwałość, 
a w efekcie na ekonomikę. Nowa techno-
logia z zamkniętym bieżnikiem na barkach 
i otwartym na środku oraz czterema 
podłużnymi rowkami ogranicza hałas 
i opory toczenia, co przekłada się 
na oszczędność paliwa.

Opony U-AP 001 marki Bridgestone mają 
szerokie, masywne żebra barku zapew-
niające większą trwałość i wytrzymałość 
na otarcia podczas manewrowania. Twarda 
osłona chroni karkas i ścianę boczną przed 
uszkodzeniami, na które są szczególnie 
narażone opony miejskie.

Conti UrbanScandinavia to opona do miasta, 
w którym panuje surowa zima. Występuje ona 
jako opona na oś napędową HD3 lub HA3 do 
montażu na wszystkich osiach. Zastosowanie 
elastycznej mieszanki z czystej, naturalnej gumy, 
która twardnieje dopiero w temperaturze –60OC, 
sprawia, że opona lepiej przylega do drogi.
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Conti CityPlus HA3 oferowana jest z oznaczeniem M+S. 
Radzi sobie z codziennymi wyzwaniami dzięki specjalnie 
opracowanemu bieżnikowi: wyraźne podłużne rowki 
zapewniają optymalne prowadzenie i zachowanie 
na mokrej nawierzchni, a lamele 3D o pełnej głębokości 
poprawiają przyczepność i utrzymują stałą wysoką 
skuteczność hamowania przez cały okres eksploatacji. 
Specjalnie opracowana gumowa mieszanka spełnia 
różnorodne wymogi regionalnego transportu 
autobusowego. Szerokie zamknięte żebra barków 
poprawiają stabilność boczną opony na gorszych 
nawierzchniach lub krętych górskich drogach. 
Wzmocniona, sztywniejsza konstrukcja ścianek bocznych 
znacząco przyczynia się do ograniczenia zużycia paliwa. 

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

Do tej pory w ciężarówkach oraz autobusach miejskich i autokarach 
używane były te same typy opon. Teraz te dwa światy się rozdzielają: 
inne opony stosujemy w ciężarówkach, inne w autobusach. Dlaczego? 
Wymagania klientów w poszczególnych segmentach różnią się. Auto-
busy poruszają się z wyższymi prędkościami i oczekuje się od nich wy-

sokiego komfortu. Niezwykle ważnym czynnikiem są właściwości jezdne. Autobus przewozi 
ludzi i zachowanie stabilności, szczególnie na drogach o złej jakości, jest ściśle związane 
z bezpieczeństwem podróżnych. Z tego powodu opracowujemy opony o odpowiednich 
właściwościach, głównie w zakresie dobrych parametrów jezdnych na zakrętach, w tere-
nie górzystym, takie które zapewnią kierowcy rezerwę bezpieczeństwa. Równie ważne jest 
prawidłowe zachowanie opony na mokrej nawierzchni, skuteczne odprowadzanie wody, 
a zatem dobra przyczepność. 

przewozu rzeczy jest już dopracowane do 

perfekcji, gdy udało się pogodzić przysło-

wiową „wodę z ogniem” i opony mogą nie 

tylko mieć niskie opory tocznia, ale również 

skróciła się ich droga hamowania, a nawet 

mimo tych zmian wydłużyły się ich prze-

biegi, spokojnie można zając się dopiesz-

czeniem opon autobusowych. Praca nad 

nowymi modelami trwa latami. Odpowied-

nia konstrukcja, mieszanka gumowa, rzeź-

ba bieżnika dojrzewają powoli w centrach 

badawczych. Później przechodzą testy, któ-

re również wymagają czasu i cierpliwości, 

by na końcu trafi ć do użytkownika. Pro-

dukty szyte na miarę to dzisiaj konieczność. 

Dobre dopasowanie do warunków pracy 

nie tylko przyniesie korzyści użytkowni-

kom, ale również producentom, którzy 

dzięki temu zyskają rzeszę zadowolonych 

klientów. Zmiana widoczna na rynku opon 

autobusowych to dopiero początek. W naj-

bliższej przyszłości możemy spodziewać się 

kolejnych nowości, które będą jeszcze bar-

dziej dopasowane do zadań, jakie postawią 

przed nimi przewoźnicy. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. M. Kij, Bridgestone, Continental, 

Goodyear, Pirelli

Marathon Coach Goodyear ma asymetryczny bieżnik, 
dzięki któremu zużywa się równomiernie, a tym samym 

uzyskuje dłuższe przebiegi. Solidna konstrukcja 
zewnętrznych barków zapewnia wysoką odporność 

na nieregularne zużycie, takie jak fazowanie i szybkie 
ścieranie. Bieżnik z pięcioma szerokimi żebrami wydłuża 

przebiegi, zapewniając dobre prowadzenie i komfort 
jazdy. Technologia Sileflex wydłuża przebiegi opony, 
obniża spalanie, zmniejsza podatność na poślizg na 

mokrej nawierzchni, do czego przyczyniają się również 
gęsto rozłożone lamele Flexomatic. Korpus opony jest 

dodatkowo chroniony osłonami przeciw kamieniom, 
co zmniejsza jej podatność na uszkodzenia 

mechaniczne. Oferowana jest również zimowa opona 
na oś napędową Ultra Grip Coach. 

Przegląd
 Barum

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Transport miejski – wszystkie pozycje

BC 31 275/70R22,5 D C 70 dB 

Transport regionalny i długodystansowy – wszystkie pozycje

BF 15 265/70R19,5

295/80R22,5

315/70R22,5

315/80R22,5

D

C

D

D

C

C

C

C

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

 Bridgestone

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Transport miejski – wszystkie pozycje

U-AP 001 275/70R22.5

R192 305/70R19,5

11R22,5

12R22,5

275/70R22,5 

295/80R22,5

305/70R22,5

D

E

D

D

D

D

C

D

D

C

C

D

71 dB

71 dB

70 dB

71 dB

71 dB

70 dB

Transport regionalny i długodystansowy – wszystkie pozycje

M788 275/70R22,5

295/80R22,5

315/70R22,5

315/80R22,5

D

D

D

D

C

C

C

C

72 dB

71 dB

71 dB

74 dB

Oś napędowa

GREATEC R173 435/45R22,5

455/45R22,5

D

D

D

C

71 dB

72 dB

 Continental

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Transport miejski – wszystkie pozycje

Conti Urban
HA3

265/70R19,5

275/70R22,5 

315/60R22,5

–

C

C

–

B

B

–

70 dB

71 dB

Conti Urban 
HA3 M+S

275/70R22,5

305/70R22,5

D

C

B

B

70 dB

70 dB

Conti UrbanScan-
dinavia HA3

275/70R22,5 D C 73 dB

Oś prowadząca

HSU 12R22,5

295/80R22,5

D

D

C

C

70 dB 

70 dB

HSU 1 11R22,5 E C 70 dB

Oś napędowa

HDU 1 385/55R22,5 C C 70 dB

Conti Urban Scan-
dinavia HD3

275/70R22,5 D C 75 dB

Transport regionalny i długodystansowy – wszystkie pozycje

Regionalne – wszystkie pozycje

Conti CityPlus 
HA3

295/80R22,5 C A 69 dB
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opon autobusowych
Długodystansowe – wszystkie pozycje

Conti Coach
HA3

295/80R22,5

315/80R22,5

B

B

A

A

70 dB

71 dB

Oś prowadząca

HSW2 COACH 295/80R22,5

295/80R22,5

315/80R22,5

D

D

D

C

C

C

73 dB

73 dB

73 dB

 Dunlop

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Transport miejski – wszystkie pozycje

SP 372 City 275/70R22,5

315/60R22,5

E

D

C

C

71 dB

71 dB

SP 472 275/70R22,5 E C 71 dB

Transport regionalny i długodystansowy – wszystkie pozycje

SP 344 205/75R17,5

215/75R17,5

225/75R17,5

235/75R17,5

245/70R17,5

265/70R17,5

245/70R19,5

265/70R19,5

285/70R19,5

305/70R19,5

275/70R22,5

295/60R22,5

295/80R22,5

315/60R22,5

315/70R22,5

315/80R22,5  

D

D

D

C

D

D

D

D

C

C

D

C

D

C

B

D

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

B

C

C

C

B

72 dB

73 dB

72 dB

72 dB

72 dB

74 dB

72 dB

72 dB

72 dB

72 dB

71 dB

71 dB

72 dB

71 dB

72 dB

72 dB
Oś prowadząca

SP 362 295/80R22,5

315/70R22,5

315/80R22,5 

D

C

C

B

C

B

72 dB

72 dB

72 dB
Oś napędowa

SP 462 295/80R22,5

315/70R22,5

315/80R22,5

E

D

E

C

C

C

74 dB

73 dB

73 dB

 Goodyear

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Transport miejski – wszystkie pozycje
UG WTS City 275/70R22,5 E C 73 dB

UG WTS 295/80R22,5

295/80R22,5

315/60R22,5

315/70R22,5

315/80R22,5

355/50R22,5

C

D

C

C

C

D

C

B

B

C

B

B

71 dB

73 dB

73 dB

73 dB

72 dB

73 dB

UrbanMax MCS 305/70R22,5 D C 71 dB

UrbanMax MCA 265/70R19,5

11R22,5

275/70R22,5

295/80R22,5

315/60R22,5

D

E

E

E

D

C

C

C

C

C

72 dB

72 dB

71 dB

70 dB

71 dB

Oś napędowa

UrbanMax MCD 275/70R22,5 E B 72 dB

Transport regionalny i długodystansowy – wszystkie pozycje
Coach HL 295/80R22,5 C B 69 dB

Coach 315/80R22,5 B B 69 dB

UG WTD 295/60R22,5

315/60R22,5

315/70R22,5

D

E

E

C

D

C

74 dB

74 dB

74 dB

Oś prowadząca

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

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

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

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

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

C
C
C
C

B
B
B
A

69 dB
71 dB
70 dB
70 dB

RHS II + 205/75R17,5
215/75R17,5
245/70R17

D
D
D

B
B
B

73 dB
72 dB
71 dB

LHS II 275/70R22,5
295/60R22,5
305/70R22,5
315/60R22,5
315/80R22,5
375/50R22,5

C
C
C
C
C
B

B
B
C
B
B
B

70 dB
71 dB
70 dB
71 dB
70 dB
71 dB

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

C
C
B
B
B

B
B
C
B
B

70 dB
71 dB
71 dB
70 dB
72 dB

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

B
C
B
B

B
B
B
B

70 dB
72 dB
71 dB
70 dB

G 391 10R22,5
275/80R22,5

D
D

C
B

69 dB
70 dB

Oś wleczona

RHT II 205/65R17,5
215/75R17,5
235/75R17,5
245/70R17,5
245/70R19,5
265/70R19,5
285/70R19,5

C
C
C
B
C
C
B

B
C
B
C
B
B
B

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

LHT 265/55R19,5 C C 73 dB

 Kormoran

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Transport miejski – wszystkie pozycje 
Kormoran C 11R22,5

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

D
E
D

C
C
C

69 dB
69 dB
69 dB

Transport regionalny – oś prowadząca
Kormoran F 295/80R22,5

315/80R22,5
C
D

C
C

70 dB
70 dB

Kormoran 
Roads F

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

C
C

C
B

69 dB
69 dB

Wszystkie pozycje
Kormoran U 10R22,5

11R22,5
12R22,5
275/70R22,5

C
C
C
C

B
B
C
B

70 dB
70 dB
70 dB
70 dB

 Pirelli

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Transport miejski – wszystkie pozycje

MC85 275/70R22,5 D B 75 dB

MC88 m+s 275/70R22,5 D B 74 dB

Transport regionalny i długodystansowy – wszystkie pozycje

H:01 COACH 295/80R22,5 C B 70 dB

FH88 295/80R22,5 C B 70 dB

FR:01 295/80R22,5 C B 71 dB

Oś napędowa

TH:01 COACH 295/80R22,5 w przygotowaniu

TH88 295/80R22,5 C B 73 dB

TR:01 295/80R22,5 D B 73 dB

 Michelin

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Transport miejski – wszystkie pozycje
XZU 305/70R19,5 D B 66 dB
XZU 3 11R22,5 E C 71 dB
X InCity HL Z 275/70R22,5 D C 70 dB
X InCity XZU 275/70R22,5 D B 69 dB
X InCity XZU 3 295/80R22,5 E C 71 dB
Transport regionalny – wszystkie pozycje
XZE2+ 11R22,5

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

D
D
D

C
B
B

68 dB
68 dB
68 dB

Transport długodystansowy – wszystkie pozycje

X Coach HL Z 295/80R22,5 C B 69 dB

Oś napędowa

X Coach XD 295/80R22,5 E C 72 dB

XDA 4 315/80R22,5 D C 73 dB

XFN2+ 315/80R22,5 D C 72 dB

 Sava

Nazwa Rozmiar

Etykieta

Transport miejski – wszystkie pozycje

City U4 275/70R22,5

295/80R22,5

D

D

C

C

71 dB 

70 dB

Transport regionalny i długodystansowy – wszystkie pozycje

Avant A3 PLUS 12R22,5 C C 71 dB

Avant A3 205/75R17,5

215/75R17,5

225/75R17,5

235/75R17,5

245/70R19,5

265/70R19,5

285/70R19,5

11R22,5

D

D

D

D

D

D

D

D

C

C

C

B

C

C

C

B

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

70 dB

69 dB

70 dB

71 dB

Avant 4 215/75R17,5

225/75R17,5

235/75R17,5

295/80R22,5

315/70R22,5

315/80R22,5

D

D

D

C

C

C

C

C

B

C

C

C

70 dB

70 dB

68 dB

71 dB

72 dB

71 dB

Oś prowadząca

AvantPlus 10R22,5 D C 73 dB

Oś napędowa

Orjak 4 205/75R17,5

215/75R17,5

225/75R17,5

235/75R17,5

295/80R22,5

315/70R22,5

315/80R22,5

E

E

D

D

D

D

D

C

C

C

C

C

C

C

72 dB

70 dB

72 dB

72 dB

74 dB

75 dB

73 dB
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Europejski rynek samochodów ciężaro-

wych o dmc ponad 16 t zdominowały 

ciągniki siodłowe. W ubiegłym roku sta-

nowiły one 65% sprzedaży. Jednak pozostałe 

35% to również olbrzymi rynek, liczący 85 300 

pojazdów. Dlatego DAF nową gamą modeli LF 

i CF chce umocnić swą pozycję w podwoziach 

oraz w lekkim segmencie (poniżej 16 t), w któ-

rym roczna sprzedaż sięga 57 tys. pojazdów. 

W ciągnikach siodłowych wszystko 

jest prostsze – zwykle występują w kil-

ku kombinacjach osi, dwóch czy trzech 

długościach ramy, kilku wersjach sil-

nikowych i paru wielkościach kabiny. 

W przypadku podwozi liczba kombina-

cji diametralnie rośnie. W segmencie 

ciężkich podwozi 30% to pojazdy dwu-

osiowe. Najwięcej, bo niemal połowę, 

stanowią różnej konfiguracji podwozia 

trzyosiowe. Ciężkie, czteroosiowe sa-

mochody to tylko 17% rynku. W tym 

wszystkim dominują klasyczne pod-

wozia z napędem jednej lub dwóch osi 

tylnych. Pojazdy z napędzanymi osiami 

przednimi to niemal marginalny obszar 

rynku, dlatego DAF celowo nie oferuje 

tego typu pojazdów i skupia się na pod-

woziach 4×2, 6×2, 6×4 i 8×2 oraz 8×4.

Lekko

Wraz z nową gamą podwozi LF Euro 6 

DAF uzupełnił ofertę lekkich pojazdów 

dystrybucyjnych o model LF Aerobody. 

To 12-tonowa ciężarówka z fabrycznie 

montowaną, aerodynamiczną zabudową 

Paccar. Przednia część owiewki jest lekko 

nachylona do góry, a narożniki zabudo-

wy zostały zaokrąglone. Lepszy przepływ 

powietrza zapewniają nie tylko owiewki 

dachowe i zakabinowe, ale także odpo-

wiednie wyprofi lowanie dachu zabudowy, 

obniżonej w przedniej części i opadającej 

w dół także z tyłu, eliminując zawirowa-

nia i zasysanie powietrza za samocho-

dem. Dzięki poprawieniu aerodynamiki 

redukcja zużycia paliwa ma sięgnąć 4% w 

transporcie dystrybucyjnym, a przy pręd-

kości ponad 80 km/h – nawet 8% w po-

równaniu do pojazdu z konwencjonalną 

zabudową.

LF Aerobody dostępne jest w wersjach 

o długości wnętrza 6,75 oraz 7,05 m, zabie-

rając na pokład 16 lub 17 europalet. Model 

standardowo wyposażony jest w platformę 

załadowczą o nośności 1500 kg, a opcjo-

nalnie oferowane są boczne drzwi z prawej 

strony zabudowy. Do modelu LF Aerobo-

dy można zamówić silnik czterocylindro-

wy Paccar PX-5 o pojemności 4,5 l lub sze-

ściocylindrowy Paccar PX-7 o pojemności 

Na sztywno
DAF wiedzie prym w ciągnikach siodłowych. Nową gamą modeli chce również 
umocnić się w segmencie podwozi, zarówno w dystrybucji, sektorze komunalnym 
i budowlanym, jak i w transporcie regionalnym oraz długodystansowym.

CF to najbardziej wszechstronna linia modelowa DAF-a. Dwie, trzy lub cztery osie o wielu 
konfiguracjach, moce od 223 do 510 KM, kabiny dzienne, sypialne i podwyższane – każda branża znajdzie tu coś dla siebie.

Typowe podwozie budowlane CF 8×4 wyróżnia duży 
rozstaw kierowanych osi przednich. Pomiędzy nimi jest 
miejsce na zbiornik AdBlue, akumulatory i część układu 
wydechowego. Seryjne elementy wyposażenia, jak: 
pionowy wydech, osłona chłodnicy, stopień obok kabiny 
oraz poręcz na dachu podkreślają dojrzałość konstrukcji.

LF Construction to 19-tonowy pojazd do dystrybucji 
budowlanej. Wyróżnia go wyżej zamontowany 
zderzak (kąt natarcia 25 stopni), a także zwiększony 
prześwit (32 cm). Pod chłodnicą znajduje się 3 mm 
płyta ochronna, a stopnie otrzymały montowanie 
odporniejsze na uszkodzenia w terenie.

www.truck-van.pl
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6,7 l. Ich moc wynosi od 152  do 253 KM. 

Oferowane są skrzynie zarówno manualne 

(nowa, 9-biegowa), jak i 6-biegowa zauto-

matyzowana AS-Tronic. 

Na potrzeby transportu cięższych ła-

dunków w branży budowlanej został 

stworzony nowy, 19-tonowy model LF 

Construction ze zwiększonym prześwitem 

i wytrzymalszą konstrukcją. Dostępny jest 

on z większym, 6,7-litrowym silnikiem 

Paccar PX-7 o mocy od 223 do 314 KM. 

Cechą wspólną wszystkich podwozi LF 

pozostają m.in. niska masa własna oraz 

niewielki promień skrętu. Pojazdy zyskały 

całkowicie nową konstrukcję ramy z po-

jedynczymi podłużnicami oraz nową oś 

tylną SR 13.39. W typowych warunkach 

użytkowania okresy międzyprzeglądowe 

wydłużono do 60 tys. km

Wszechstronnie 

Dominującą rolę w segmencie pod-

wozi odgrywa linia CF, oferowana 

w najszerszym wachlarzu kombinacji, 

z przeznaczeniem do cięższego trans-

portu dystrybucyjnego, transportu 

regionalnego, dla branży budowlanej 

i zastosowań specjalistycznych – np. ko-

munalnych. Stąd też są tu podwozia 4×2 

i 6×2 z osiami wleczonymi pojedynczy-

mi i bliźniaczymi, lub też osiami kiero-

wanymi (wleczone lub pchane) oraz 6×4. 

Oferowane są też podwozia 8×2 w ukła-

dzie dwóch kierowanych osi przednich 

i sztywnej lub skrętnej czwartej osi wle-

czonej, oraz 8×2 w układzie trzech osi 

z tyłu (druga oś skrętna, czwarta oś 

sztywna lub skrętna), aż po klasyczny 8×4 

do zastosowań głównie budowlanych.

Podobnie jak w ciągnikach, w podwo-

ziach dostępna jest odświeżona kabina 

kierowcy w wersji dziennej, sypialnej 

i podwyższonej. Dostępne jest m.in. nowe 

zawieszenie pneumatyczne przednie 

i tylne, nowe osie tylne SR1344, a także 

nowy układ kierowniczy i zawieszenie 

kabiny. Gama silników znana z ciągni-

ków znalazła swoje zastosowanie również 

w podwoziach, obejmując jednostki Pac-

car MX-11 o pojemności 10,8 l i mocy 

od 286 do 435 KM oraz większy MX-13, 

osiągający z pojemności 12,9 l i moce od 

412 do 510 KM. W podwoziach CF 4×2 

oferowany jest też silnik PX-7 o pojemno-

ści 6,7 l i mocy od 223 do 314 KM. Można 

zastosować do niego opcjonalnie skrzynię 

zautomatyzowaną AS Tronic z sześcio-

ma przełożeniami. Większe silniki MX 

mogą współpracować z zautomatyzowaną 

skrzynią z dwunastoma lub szesnastoma 

przełożeniami i programami opracowa-

nymi specjalnie pod kątem użytkowania 

w określonych warunkach, np. na długich 

trasach, do transportu ładunków płyn-

nych czy jazdy w terenie. 

Dostępna jest również bogata oferta 

przystawek odbioru mocy, obejmują-

ca przystawki silnikowe i skrzyniowe 

wraz z możliwością napędu generatorów 

bezpośrednio z wału karbowego po-

przez zestaw montażowy z uchwytami 

do silnika, co wydłuża trwałość pasków 

klinowych. Silniki MX-11 oraz MX-13 

mogą być też wyposażone w niezwykle 

wydajne przystawki napędzane od koła 

zamachowego.

Na dystans

Do zastosowań długodystansowych 

predysponowana jest głównie linia XF. 

Popularne ciągniki siodłowe uzupeł-

niono kilkoma wersjami podwozi dwu-

osiowych 4×2, trzyosiowych 6×2 z osią 

wleczoną pojedynczą lub bliźniaczą 

i wleczoną osią kierowaną oraz czte-

roosiowych 8×2 (w układzie trzech osi 

z tyłu, z pchaną osią kierowaną) i kla-

sycznym 8×4 (dwie przednie osie skręt-

ne). Tu źródłem napędu są znane już jed-

nostki MX-11 i MX-13. 

DAF oferuje też kompleksowy zestaw 

CF/XF 6×2 fabrycznie przygotowany do 

transportu nadwozi wymiennych BDF. 

Fabrykę opuszcza kompletne podwozie 

wyposażone w ramę, zamki kontenerowe 

i układ elektryczny. Możliwa jest instala-

cja różnych wersji wymiennych zabudów 

o długości maksymalnie 7,45 m (wysokość 

załadunkowa: 1,32 m) oraz wersji odpo-

wiednich do przewożenia kontenerów 

o długości maksymalnie 7,82 m (wyso-

kość załadunkowa: 1,12÷1,32 m). Nowe 

zawieszenie pneumatyczne umożliwia re-

gulację wysokości przedniej osi w zakresie 

280 mm, a tylnej – aż 285 mm. Zwięk-

szone parametry przepływu powietrza 

w zawieszeniu pneumatycznym pozwalają 

też na dużo szybsze podnoszenie i opusz-

czanie podwozia.

Mocna podstawa 

We wszystkich podwoziach stosowane 

są rozwiązania ułatwiające szybkie i bez-

pieczne zamontowanie zabudowy. Kata-

lizator SCR i fi ltr cząstek stałych mogą 

być montowane fabrycznie w różnych 

miejscach, zależnie od sposobu eksplo-

atacji pojazdu i zainstalowanej zabudowy. 

Dostępnych jest też kilka miejsc montażu 

akumulatorów. Podwozia pod zabudowę, 

dzięki inteligentnemu rozmieszczeniu 

komponentów, umożliwiają montaż zbior-

ników paliwa o pojemności do 1200 l, 

a także zapewniają wolną przestrzeń do 

2,30 m, w której można zamontować ze-

społy pomp lub generatory.

Zoptymalizowane zostało położe-

nie układu elektrycznego – przewody 

są lepiej zabezpieczone, a układy elek-

tryczne i elektroniczne niezbędne do 

instalacji zabudowy są uporządkowane 

i oddzielone od tych odpowiedzialnych 

za funkcje pojazdu, co ułatwia pracę 

wytwórcom zabudów i zapewnia mak-

symalną trwałość pojazdu. DAF opra-

cował wiele wariantów opcji montażu 

zabudów (tzw. BAM – Body Attachment 

Method) w zależności od rodzaju zabu-

dowy, która ma być zamontowana na 

podwoziu. Oznacza to, że standardowo 

podwozie jest fabrycznie wyposażone 

w specjalny układ otworów oraz wspor-

niki mocujące zapewniające łatwiejsze 

mocowanie i wyższą trwałość pojazdu. 

Bo podwozie to dopiero początek drogi 

do sukcesu. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec, DAF

Podwozie XF 6×2 z osią wleczoną może 
stworzyć zestaw kubaturowy o długości 
18,75 m. Ładownia podwozia i przyczepy 
może liczyć łącznie nawet 15,65 m długości 
i oferować 120 m3 objętości – to wynik 
o około 20% lepszy niż w ciągniku z naczepą.

Wnętrze kabiny nowego CF zbliżone jest do znanego 
już z najwyższych modeli XF. W podwoziach pod 
zabudowę istotne znaczenie ma możliwość sterowania 
funkcjami zabudowy poprzez przełączniki umieszczone 
na kokpicie. Ostrzeżenia i sygnalizacja zabudowy 
wyświetlana jest bezpośrednio na desce rozdzielczej.
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D la bardziej dociekliwych namiastką 

tego, jak może wyglądać nowe wcie-

lenie Doblò były znane już wcześniej 

wizerunki samochodu Dodge Ram Pro-

Master City, czyli amerykańskiego odpo-

wiednika Fiata Doblò. I trzeba przyznać, 

że niecierpliwcy dużo się nie pomylili. Ze-

wnętrzne zmiany dotknęły głównie przed-

niej części pojazdu, obejmując nowy układ 

zderzaka z osłoną chłodnicy, refl ektorów 

i maski. Kosmetycznej zmianie uległy 

również tylne lampy zespolone. Reszta to 

praktycznie niezmieniona, dobrze znana 

i charakterystyczna linia Doblò. Ale wy-

gląd w pojeździe użytkowym to rzecz 

wtórna, ważniejsze są cechy funkcjonalne.

We wnętrzu pojawiły się nowe materiały 

wykończeniowe, a ręce kierowcy spoczy-

wają na nowej kierownicy. Przeprojekto-

wano również tablicę rozdzielczą. Pojawiły 

się nowe, bardziej funkcjonalne kieszenie 

i wnęki, a centralna konsola może być te-

raz wyposażona w system multimedialny 

Uconnect z 5-calowym, kolorowym ekra-

nem dotykowym, wbudowaną nawigacją 

oraz cyfrowym radiem w technologii DAB. 

Zestaw wyposażono również w Bluetooth 

i gniazdka USB oraz AUX do wygodnego 

podłączenia urządzeń zewnętrznych. 

Ciasno, ale elastycznie

Opcjonalnie kabina nowego Doblò może 

być wyposażona w podwójne siedzenie pa-

sażera. Oczywiście przy niezmienionej sze-

rokości zewnętrznej, wynoszącej 1,83 m, nie 

należy spodziewać się pełnowymiarowych 

miejsc pasażerskich, ale w sytuacji awaryj-

nej, na krótkim dystansie, będzie jak znalazł. 

Ukształtowanie oparć i siedziska jest przy 

tym na tyle płaskie, że jeden pasażer może 

zająć w miarę komfortową pozycję. 

Pod podwójną ławeczką udało się 

wygospodarować dodatkowy schowek. 

Dzielone oparcie składa się, tworząc ze 

środkowej części podłokietnik lub półkę 

na dokumenty. Po złożeniu części bocz-

nej możliwe jest przewiezienie dłuższych 

przedmiotów, mocowanych do specjal-

nych haków umieszczonych w oparciu 

siedzenia. Ładownia nowego Doblò nie 

uległa większym zmianom i wciąż oferu-

je regularny, prostopadłościenny kształt 

o kubaturze nawet 5 m3, do której prowa-

dzą dwuskrzydłowe drzwi tylne, otwierane 

na boki pod kątem 180 stopni. Ładowność 

użytkowa może sięgać 1000 kg. 

Elastyczniej i oszczędniej

Gama silników nowego Doblò obejmuje 

przede wszystkim jednostki wysokopręż-

ne. Turbodiesel 1.3 MultiJet II występuje 

w dwóch opcjach mocy 75 i 90 KM, dostar-

czając podniesiony maksymalny moment 

obrotowy 200 Nm. Większa jednostka 1.6 

Zewnętrzne zmiany dotyczą głównie przedniej części nadwozia i objęły nowy układ zderzaka i reflektorów, a tym samym również 
delikatne przemodelowanie maski i błotników. Dalej, od słupka przedniego układ nadwozia praktycznie się nie zmienił.

Szlif
Kolejna generacja czy zaawansowany lifting? 
Fiat zaprezentował na hanowerskich targach IAA nową wersję modelu 
Doblò. Ma być oszczędniej, mocniej i pojemniej.
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Multijet II o mocy 100 lub 105 KM zapew-

nia maksymalny moment 290 Nm. Uzupeł-

nieniem gamy jest dwulitrowy Multijet II 

o mocy 135 KM i maksymalnym momencie 

320 Nm oraz 1.6 Multijet II o mocy obniżo-

nej do 90 KM i maksymalnym momencie 

200 Nm, współpracujący ze zautomatyzo-

waną skrzynią biegów. Dostępne są również 

trzy silniki benzynowe: 1.4 o mocy 95 KM 

i maksymalnym momencie 127 Nm oraz 

1.4 TurboJet o mocy 120 KM i maksy-

malnym momencie 206 Nm, występujący 

również w opcji z podwójnym zasilaniem 

(benzyna/metan). Silniki Diesla mają ho-

mologację Euro 5+, zaś jednostki benzyno-

we są już zgodne z Euro 6.

W turbodieslach o pojemności 1.3 l 

i 1,6 l poprawiona została krzywa mo-

mentu obrotowego, która osiąga wyższą 

wartość już przy niskich obrotach, celem 

większej elastyczności i szybkości reakcji 

silnika. Jednostki napędowe 1.3 Multijet II

o mocy 90 KM i 1.6 MultijetII o mocy 

105 KM dostępne są również w wersji 

EcoJet, czyli specyfi kacji pozwalającej na 

ograniczenie zużycia paliwa. Na pakiet ten 

składają się m.in. zastosowanie oleju o ni-

skiej lepkości, system Start & Stop, opony 

z niskimi oporami toczenia, „inteligentny” 

alternator, pompy oleju o zmiennej pojem-

ności i pakiet aerodynamiczny. To wszyst-

ko ma pozwolić na osiągnięcie poziomu 

spalania rzędu 4,4 l/100 km.

Bogate wyposażenie

Nowy Doblò niezmiennie będzie wypo-

sażony w niezależne, dwuwahaczowe tylne 

zawieszenie bi-link zapewniające wysoki 

komfort jazdy i dużą ładowność. W stan-

dardzie oferowany jest ABS z elektronicz-

nym rozdziałem sił hamowania EBD oraz 

ESC uzupełniony o systemy ASR (Anti 

Slip Regulation), HBA (HydraulicBra-

ke Assist) i Hill-Holder. Wyposażenie 

w zakresie bezpieczeństwa uzupełniają po-

duszki powietrzne przednie i boczne oraz 

opcjonalny system monitorowania ciśnie-

nia w oponach. Dostępny będzie również 

system kontroli napędu Traction+ popra-

wiający trakcję samochodu na trudnych 

i śliskich nawierzchniach. Nie zapomnia-

no też o komforcie akustycznym pojazdu. 

W Nowym Doblò zastosowano specjalne 

rozwiązania wygłuszające, które pozwa-

lają zredukować poziom hałasu w kabinie 

średnio o 3dB. 

Podobnie jak poprzednie generacje 

modelu, nowy Doblò produkowany jest 

w tureckiej fabryce Tofas w miejscowo-

ści Bursa. Do sprzedaży trafi  na począt-

ku przyszłego roku i ofertowany będzie 

w niezmienionej gamie, w dwóch warian-

tach wysokości i dwóch długościach nad-

wozia, obejmując cztery wersje nadwozia: 

cargo (furgon), kombi, kabina ze skrzynią 

(work-up) i platforma do zabudowy. We-

dług przedstawicieli koncernu ceny no-

wego modelu nie powinny być znacząco 

wyższe od oferowanych obecnie, co ma 

pozwolić na kontynuację dobrej sprzedaży 

tego modelu, stanowiącego obecnie blisko 

25% całego europejskiego rynku lekkich 

samochodów dostawczych. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec, Fiat

Doblò na rok 2015 zyskało nową kierownicę i nową deskę rozdzielczą. 
Na konsoli centralnej dominuje system multimedialny Uconnect z 5-calowym, 
kolorowym ekranem dotykowym i wbudowaną nawigacją. 

Dla bardziej dociekliwych miłośników motoryzacji 
użytkowej wygląd odmłodzonego Doblò nie 
do końca był zaskoczeniem – znane już wcześniej 
wizualizacje modelu Dodge Ram ProMaster City 
sugerowały kierunek zmian. Jak się okazało, 
przewidywania były słuszne.

Wśród opcji wyposażenia nie 
zabrakło podnoszonej, tylnej części 
dachu oraz składanego fotela 
pasażera i dzielonej kraty. Dzięki 
temu nie straszne mu nawet długie 
rury i drabiny. 
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Najnowszy Sprinter zmienił się, ale nie na 

tyle, żeby odstraszać nabywców, którzy 

przyzwyczaili się do poprzednika. Syl-

wetka i wyposażenie wnętrza zostały zmoder-

nizowane, lecz tylko tak, aby dać nabywcom 

sygnał: trzymamy rękę na pulsie. Nowy model 

dołączony do fl oty nie spowoduje, że wcze-

śniej kupione Sprintery będą wyglądać staro, 

co też można mu poczytać za zaletę. 

W locie

Srebrzyste, 9-miejscowe kombi z niskim 

dachem i standardowym, czyli średnim 

rozstawem osi nie należy do najpopular-

niejszych wariantów, poszukiwanych przez 

polskich klientów. Jego głównym plusem 

jest możliwość prowadzenia go z prawem 

jazdy kategorii B. Jednak obszerne wnętrze 

aż się prosi o dodatkowy rząd foteli. Wielu 

potencjalnych użytkowników chętnie uzu-

pełniłoby je również o podwyższony dach. 

W widocznej na zdjęciach postaci Mer-

cedes jest zwinnym, szybkim pojazdem 

„przerzutowym”. Stosunkowo luźno roz-

lokowane fotele i oddzielna klimatyza-

cja dachowa z nawiewami na tylną część 

nadwozia podwyższają komfort jazdy na 

długich dystansach. Dalekim podróżom 

sprzyja również mocny, prawie 200-konny 

silnik oraz automatyczna skrzynia biegów 

7G-Tronic. Niskie nadwozie jest relatyw-

nie lekkie i stawia mały opór powietrzu. 

To z kolei dobrze wróży niskiemu spalaniu. 

Cenne udogodnienia

Wyposażenie opcjonalne winduje cenę 

tego egzemplarza o połowę w stosunku do 

wariantu bazowego. Sama skrzynia bie-

gów to wydatek 5,8 tys. zł, a klimatyzacja 

przestrzeni pasażerskiej dodaje 5,6 tys. 

Kosztownymi akcesoriami są: niezależne 

od silnika ogrzewanie wodne z zegarem 

sterującym za 4,1 tys. zł oraz pakiet „Asy-

stent jazdy” za 3,4 tys. Refl ektory Bi-kse-

nonowe z funkcją doświetlania zakrętu, 

obręcze ze stopów lekkich i elektrycznie 

otwierane, przesuwane drzwi boczne 

kosztują po około 2,6 tys. każde. Kanapy 

2-osobowe są po 2,4 tys., a trzyosobowa 

jest za blisko 3,4 tys. Po podliczeniu ca-

Dla starych 
znajomych
Kto raz spróbował Mercedesa, 
często nie ma ochoty na eksperymenty, 
a firma wspiera wiernych klientów. 

Mercedes-Benz Sprinter 319 BlueTec Kombi

Dmc (kg) .....................................................................3500
Masa własna (kg) ........................................................2666
Rozstaw osi (mm) .......................................................3665
Długość/szerokość/wysokość (mm) .........5926/1993/2457
Średnica zawracania (m) .............................................13,4
Liczba miejsc .................................................................... 9
Silnik ................................ OM 642 DE30LA (319 BlueTec)
Liczba cylindrów .............................................................V6
Pojemność (cm3) .........................................................2987
Moc maks. (KM/kW/obr/min) ........................190/140/3800
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) ...............440/1400÷2400
Typ skrzyni biegów, liczba przełożeń .......automatyczna, 7
Prędkość maksymalna* (km/h) ..................................... b.d.
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) ................................... 9
Gwarancja .................................................................. 2 lata
Przeglądy ........................... co 60 tys. km lub na wezwanie 
  .......... systemu Assyst, zależnie od eksploatacji pojazdu
Cena wersji podstawowej (zł netto) .......................143 700

*według danych producenta

Szeroki stopień zabezpiecza tył samochodu. Ułatwia sięganie do wnętrza oraz umieszczonej 
na dachu kamery cofania, którą trzeba od czasu do czasu oczyścić. 
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łości otrzymujemy 227,48 tys. zł za kom-

pletny samochód. 

Dużo? To zależy. Sprinter trochę się ka-

mufl uje. Jedynymi śladami bogatego wy-

posażenia są srebrzyste listwy na wlocie 

powietrza, ciemne szyby boczne oraz obu-

dowa klimatyzacji na dachu. Suma wymie-

nionych udogodnień sprawia, że Mercedes 

bardzo dobrze współpracuje z kierowcą 

i jest wygodny dla pasażerów o każdej 

porze roku. Zarówno przy palącym słoń-

cu, jak i podczas mrozów, czego mieliśmy 

okazję zakosztować podczas testu. 

Z praktyki wynika

Miejsce kierowcy nie zmieniło się 

w stosunku do poprzedniego Sprintera. 

Otoczenie prowadzącego jest estetycz-

ne i funkcjonalne. Oba przednie fotele są 

amortyzowane, co wciąż jest dużą zaletą, 

gdy opuści się jedną z naszych nowych 

i gładkich póki co autostrad. Dużo jest 

pojemnych schowków, a za niezwykle uży-

teczne należy uznać te nad przednią szybą. 

Dźwigienka „automatu” jest ulokowana 

na malutkim podeście. Dzięki temu wy-

godnie można przechodzić w poprzek sa-

mochodu. Zresztą luźne ustawienie foteli 

sprawia, że z łatwością można poruszać się 

po całym wnętrzu. Zmiana kierowcy może 

odbyć się bez otwierania drzwi. 

Mercedes kocha czernie i szarości, co 

podobno cenią również klienci. Na pewno 

takie zestawienie jest praktyczne, szcze-

gólnie w samochodzie przeznaczonym 

do pracy, który nie miewa długich prze-

stojów pozwalających go „dopieszczać” 

szmatką i sprejem do kokpitu. 

Siedzenia z tyłu zostawiają dużo 

miejsca na nogi. Przestrzeń pod nimi 

można wykorzystać jak w samolocie na 

bagaż podręczny. Dzięki temu więcej 

miejsca na duże walizki zostanie z tyłu. 

W skrajnych punktach kanap są składa-

ne podłokietniki. Same kanapy można 

zdemontować, uzyskując obszerną ła-

downię. Jednak są one dość ciężkie i do 

zmiany przeznaczenia pojazdu przydaje 

się dwóch ludzi. 

Wnętrze Sprintera jest obszerne. Do-

datkowa klimatyzacja i ogrzewanie mają 

co robić i wyraźnie zwiększają przyjemność 

z jazdy. Pożyteczne jest również oświetlenie, 

obejmujące cały przedział pasażerski. 

Dookoła głowy

Liczni „asystenci”: kamera cofania, sys-

tem ostrzegający przed pojazdem znajdu-

jącym się w „martwym polu”, przed nie-

planowanym opuszczeniem pasa ruchu 

czy przed ryzykiem najechania na prze-

szkodę znajdującą się z przodu działają 

poprawnie, choć nie są nieomylni. Kame-

ra wyświetla obraz na ekranie pośrodku 

tablicy rozdzielczej. W Fordach widok 

z kamery można zobaczyć na wewnętrz-

nym lusterku wsteczny, co jest ukłonem 

w stronę przyzwyczajeń kierowców. Za to 

w Sprinterze ekran jest większy. 

Automatyczna skrzynia 7G-Tronic należy 

do urządzeń nowej generacji, a zadebiutowała 

w ośmiocylindrowych odmianach Mercede-

sów Klasy E i S. Płynnie zmienia przełożenia 

i sprzyja oszczędnej jeździe dzięki odpowied-

niemu oprogramowaniu i blokadzie niwe-

lującej poślizg przekładni hydrokinetycznej. 

Znakomicie wykorzystuje osiągi silnika V6. 

Możliwa jest zarówno komfortowa, zrelak-

sowana jazda, jak i szybka, nastawiona na jak 

najkrótszy czas podróży. Niestety, pokonanie 

autostrady Warszawa – Poznań z prędkością 

130 km/h skończyło się wg wskazań kompu-

tera pokładowego wynikiem 14,1 l/100 km. 

W cyklu mieszanym, z przewagą dróg bie-

gnących poza terenem zabudowanym Mer-

cedes wykazał się spalaniem 12,5 l/100 km. 

Samochód był wyposażony w pakiet ECO, 

zawierający m.in., układ start/stop i w sprzy-

jających warunkach pogodowych oraz przy 

spokojnej jeździe można z pewnością uzyskać 

lepszy wynik zużycia paliwa. 

Niedogodnością wynikającą z praw 

fi zyki jest wrażliwość auta na boczne po-

dmuchy wiatru, tym większa im wyższa 

jest prędkość i im mniejsze obciążenie. 

Mercedes seryjnie montuje układ stabili-

zacji toru jazdy Adaptive ESP uzupełniony 

o funkcję osuszania tarcz hamulcowych 

podczas deszczu, ale zdrowy rozsądek 

podpowiada, aby nie szarżować i nie zmu-

szać systemu do reakcji. 

Do osobowego Sprintera z wysokopręż-

nym silnikiem V6 i „automatem” oraz sze-

regiem dodatkowych urządzeń troszczących 

się o dobrostan podróżnych bardzo łatwo się 

przyzwyczaić. Tym łatwiej, że przy długości 

6 m ma średnicę zawracania 13,4 m, licząc 

wg skrajnych punktów nadwozia. Jest zatem 

wygodny do miasta, jak na tak duże auto. 

Styl nie budzi zastrzeżeń. Jeśli więc chcemy 

kogoś dobrze ugościć jeszcze zanim przekro-

czy próg fi rmy, pensjonatu czy hotelu… ▐

Michał Kij
Fot. K. Wójtowicz

Dziewięć osób ma dużo miejsca dla siebie i na swoje bagaże. Dzięki ograniczeniu 
liczby miejsc, tego Sprintera można prowadzić z prawem jazdy kat. B. 

Sprinter nie zmienił się nadmiernie. 
Dla wielu użytkowników to zaleta. 

Dodatkowa klimatyzacja i oświetlenie są przy-
datne w tak obszernym nadwoziu. Tak samo 
ogrzewanie niezależne od silnika, które można 
włączyć przed rozpoczęciem podróży, 
aby wsiąść do ciepłego i miłego wnętrza. 
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P rzyczynili się do tego miłośnicy 

ciężarówek z Nowej Soli. W waka-

cyjnym numerze prezentowaliśmy 

Jelcza serii 300 pierwszej generacji, który 

wyjechał z fabryki w 1969 roku. Pomimo 

zaawansowanego wieku, opisywany po-

jazd był w idealnym stanie zarówno pod 

względem technicznym, jak i wizualnym. 

Jak to możliwe? To zasługa Krzysztofa 

i Jarosława Jasińskich, miłośników pol-

skiej motoryzacji, którzy włożyli na-

prawdę sporo trudu w odratowanie cię-

żarówki. W ten sposób zielony Jelcz stał 

się główną ozdobą liczącej ponad 40 po-

jazdów kolekcji, w której znajdują się też 

takie perełki jak Autosan H9 z pierwszego 

roku produkcji czy Star 28 z przebiegiem 

6800 km. Co więcej, na początku sierpnia 

kolekcja ta wzbogaciła się o kolejny od-

restaurowany pojazd, który śmiało można 

nazwać jeszcze większym unikatem. Jest 

nim Żubr A80 z 1968 roku, jeden z trzech 

zachowanych egzemplarzy tego modelu, 

a jednocześnie jedyny, który został pod-

dany kompletnemu remontowi.

Rodowity Polak

Na przełomie lat 40. i 50. zniszczona II 

wojną światową Polska potrzebowała samo-

chodów ciężarowych niczym studnia wody. 

Czym prędzej braki sprzętowe uzupełniano 

więc konstrukcjami pozyskanymi z demo-

bilu, a także próbowano jak najszybciej roz-

począć produkcję pojazdów nowych. I tak 

już w 1948 roku do państwowych przedsię-

biorstw trafi ły pierwsze egzemplarze Stara 

Żubr jest tylko w Nowej Soli
Żubr A80 stanowił prawdziwy kamień milowy w historii polskiej motoryzacji, będąc pierwszą 
naszą ciężarówką o tak dużej ładowności. Problem jednak w tym, że przez wiele lat znalezienie 
odrestaurowanego egzemplarza tego pojazdu było niemożliwe. Teraz to się zmieniło.

Stara cysterna 
lotniskowa na 
podwoziu Żubra 
wrastała w ziemię 
w miejscowości 
Debrzno w powiecie 
człuchowskim. 
Wyprodukowana 
w 1968 roku 
ciężarówka najpierw 
pracowała dla wojska, 
potem przez 20 lat 
służyła prywatnej 
firmie transportowej 
jako stacjonarny 
dystrybutor paliw.
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20, w 1951 roku z lubelskiej fabryki zaczął 

wyjeżdżać Lublin 51, natomiast w 1952 roku 

powołano do życia Jelczańskie Zakłady Sa-

mochodowe, które już wkrótce miały rozpo-

cząć produkcję znacznie cięższego sprzętu 

zdolnego przewieźć nawet 8 ton ładunku.

Jednym z głównych założeń, które towa-

rzyszyły projektowaniu nowej ciężarówki, 

był plan stworzenia konstrukcji całkowicie 

polskiej, wykorzystując przy tym potencjał 

rozmaitych zakładów z całego kraju. Cały 

proces trwał więc aż siedem lat. W tym 

czasie w Warszawie skonstruowano silnik, 

w Tczewie narodziła się skrzynia biegów, 

w Łabędach stworzono tylny most, w Sta-

lowej Woli przygotowano oś przednią, na-

tomiast ze Starachowic przysłano gotowe 

hamulce i układy kierownicze. W Jelczu 

dodano do tego szereg kolejnych podze-

społów, z kabiną na czele, wszystko zostało 

złożone w całość i tak powstał Żubr A80 – 

zupełnie nowa ciężarówka, której pierwsza, 

pilotażowa seria wyjechała na drogi pod 

koniec 1959 roku.

Daleko od sukcesu

Nowy pojazd miał około 8 ton ładow-

ności, pięciobiegową, częściowo zsyn-

chronizowaną skrzynię biegów, a także 

9,9-litrowy, 140-konny silnik diesla S-56. 

Co więcej, Żubr był nawet wyposażony 

w klapę na wydechu, natomiast w kabinie 

wygospodarowano niewielką część sypial-

ną. Teoretycznie rzecz biorąc, pojazd był 

więc dokładnie tym, czego polska gospo-

Sylwetki Żubra A80 po modyfikacjach z 1962 roku oraz 
Jelcza 315 z początku produkcji są niemalże identyczne. 
Żubra jednak łatwo rozpoznamy dzięki drzwiom otwieranym 
„pod wiatr” i odmiennemu umocowaniu kierunkowskazów.

Drewniana zabudowa była charakterystycznym elementem 
wszystkich skrzyniowych Żubrów. Co prawda w 1963 roku 
przedstawiono prototypową wersję z metalową zabudową, 
lecz nie trafiła ona do produkcji.
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darka akurat potrzebowała. W praktyce wy-

glądało to jednak zgoła inaczej, gdyż szybko 

okazało się, że jelczańską konstrukcję trud-

no nazwać udaną. Ciężarówka była w co-

dziennej eksploatacji bardzo słaba i paliwo-

żerna, a trwałość silnika pozostawiała wiele 

do życzenia, podobnie zresztą jak komfort 

w kabinie. Już w 1962 roku wprowadzono 

więc poważną modernizację, która miała 

uratować konstrukcję przed totalną klapą. 

nia przekładni głównej, co ostatecznie skut-

kowało podwyższeniem prędkości maksy-

malnej do 80 km/h, a także ograniczeniem 

spalania do 23 l/100 km.

Niestety, modernizacja nie rozwiązała 

głównego problemu, mianowicie awaryj-

ności silnika, który po zwiększeniu mocy 

nosił teraz symbol S-560. Dzieło Zakła-

dów Mechanicznych im. M. Nowotki 

w Warszawie lubiło się zacierać, a ponad-

to urywały się w nim nietypowe obciąż-

niki korbowodów, które potrafiły rozbić 

cały blok. I tak w 1968 roku podjęto 

w końcu decyzję o całkowitym zakończe-

niu produkcji Żubra A80, który powstał 

w jedynie 7 tys. egzemplarzy. Trudno się 

więc dziwić, że do dzisiaj zachowały się 

prawdopodobnie tylko trzy pojazdy tego 

typu.

Igła w stogu siana

Jednemu z nich bardzo się poszczęściło 

– w 2011 roku trafi ł w bardzo dobre ręce. Na 

jedno z umieszczonych przez państwa Jasiń-

skich ogłoszeń odpowiedziała osoba, która 

wiedziała o istnieniu starej cysterny lotnisko-

wej na podwoziu Żubra wrastającej w ziemię 

w miejscowości Debrzno w powiecie człu-

chowskim. Wyprodukowana w 1968 roku 

ciężarówka rozpoczęła swoją karierę jako 

pojazd wojskowy, natomiast później przez 

20 lat służyła prywatnej fi rmie transportowej 

jako stacjonarny dystrybutor paliw. I wła-

śnie w takim stacjonarnym stanie panowie 

Krzysztof i Jarosław Jasiński zastali ją w 2011 

roku – auto było całkowicie przerdzewiałe, 

a kompletność pojazdu wynosiła jakieś 30%. 

Z uwagi na unikatowość tego modelu nie 

było tutaj jednak miejsca na kręcenie nosem 

z niezadowolenia, dlatego też decyzja o zaku-

pie była niemal natychmiastowa.

Podobnie jak opisywany wcześniej na 

naszych łamach Jelcz, Żubr A80 trafi ł 

w okolice Łańcuta, gdzie przedsiębiorstwo 

PNT PKS Wola Dalsza miało podjąć się 

jego renowacji. Zanim jednak rozpoczęto 

prace, przez rok trwały poszukiwania bra-

kujących elementów. Część pasowała z Jel-

cza serii 300. Oświetlenie czy klamki trzeba 

było dorobić lub dopasować we własnym 

zakresie, zaś najważniejsze podzespoły były 

na szczęście w kupionej ciężarówce. Wśród 

nich m.in.: oryginalna kolumna kierownicy, 

tylny most, skrzynia biegów oraz elementy 

ozdobne, czyli części, których kupienie 

prawdopodobnie byłoby niemożliwe. Woj-

skowa cysterna miła również kompletny 

motor. Okazało się jednak, że jest to jed-

nostka SW-680 pochodząca z nowszego 

Jelcza 315. Silnik ten zamontowano już 

we wczesnych latach eksploatacji pojazdu, 

dzięki czemu żołnierze rozwiązali problem 

awaryjności oraz trudnego dostępu do 

części. Pomimo trzech lat poszukiwań, nie 

udało się nigdzie znaleźć oryginalnego sil-

nika S-560. Ostatecznie podjęto decyzję, że 

SW-680 zostanie na pokładzie.

Drugiego nie znajdziesz

Po zebraniu wszystkich części, osta-

teczna renowacja rozpoczęła się w mar-

cu 2013 roku i trwała do połowy wa-

kacji 2014. Zarówno przygotowania, 

jak i same prace pochłonęły więc mnó-

stwo czasu i pieniędzy. Efekt końcowy 

jednak był tego warty. Gdy ciężarówka 

przyjechała do Nowej Soli, wyglądała 

po prostu olśniewająco. Kabinę, wraz 

z dołożoną, drewnianą zabudową z epo-

ki, pomalowano na błękitny kolor, na-

wiązując w ten sposób do Żubra, któ-

rego w latach 60. pokazano na Między-

narodowych Targach Poznańskich. Do 

tego doszło piękne wnętrze z dwoma 

łóżkami oraz klasyczną, białą kierow-

nicą, a także wspominane już orygi-

nalne detale, na czele z unikatowym 

znaczkiem „Żubr”. W ten oto sposób 

powstał wspaniały pomnik dawnej, 

polskiej motoryzacji, przedstawiający 

jej niemalże zapominany już fragment. 

Panom Jasińskim po raz kolejny więc 

gratulujemy i trzymamy kciuki za ko-

lejne projekty! ▐

Filip Bednarkiewicz
Fot. Krzysztof i Jarosław Jasińscy

Podczas renowacji Żubra okazało się, że jest on pojazdem znacznie uboższym w detale niż Jelcz serii 300. 
Dzięki temu renowacja oraz poszukiwanie części było nieco łatwiejsze, niż spodziewano się na początku.

Kazimierz 
Kamiński, 
były kierowca 
PKS Grudziądz

Pod koniec lat 60. przez 
kilka miesięcy jeździ-
łem Żubrem A80 w PKS

Grudziądz. W tamtych latach wszystkie 
ciężarówki były zupełnie inne niż dzisiaj, 
częściej się psuły i nie było w nich żadnych 
wygód, więc Żubr raczej nie zapisał się 
w mojej pamięci szczególnie źle. Muszę 
jednak przyznać, że coraz popularniejsze 
w tamtych latach Skody 706 były znacznie 
lepsze, bardziej dopracowane, wygodniej-
sze i przede wszystkim mniej awaryjne.

Zaletą Żubra A80 była część sypialna, która umożliwiała realizowanie także dłuższych tras. 
Wadą był natomiast brak ogrzewania, które trzeba było zastępować otwieraniem obudowy silnika.

Zmieniono wówczas skok tłoków, osiągając 

10 l pojemności, niemal 180 KM mocy oraz 

maksymalny moment obrotowy na pozio-

mie aż 710 Nm. Zastosowano przy tym też 

nowe, węgierskie mosty napędowe, a także 

starano się obniżyć masę poprzez monto-

wanie mniejszych kół oraz hamulców. Do 

tego doszło jeszcze zmniejszenie przełoże-
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Scania Euro 6 - 410 KM
Najoszczędniejsza w historii

Rekordowy wynik 
zużycia paliwa 

Scania Euro 6 - 410 KM

23,29 l/100 km

Scania. Sprawdzone rozwiązania.

Prosta konstrukcja, tylko z SCR
Silnik Scania 410 KM to najczęściej wybierana jednostka napędowa.

Scania Euro 6 - 410 KM
Ustanowiła nowy rekord zużycia paliwa. Nigdy przedtem żaden

testowany 40 t zestaw, na wymagającej trasie w okolicach

Monachium, nie uzyskał tak niskiego zużycia paliwa. 

23,29 litra/100 km to rekordowy wynik.

Ten prestiżowy test od wielu lat jest przeprowadzany przez 

specjalistów z magazynu „VerkehrsRundschau”.

13% paliwa mniej
Tyle zaoszczędziły użytkowane na polskim rynku pojazdy 

Scania Euro 6 w stosunku do Euro 5. Wynik uzyskany na 

podstawie danych eksploatacyjnych z systemu Scania FMS.


