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EDYCJA  2015
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 
Spotkania Transportowe 2015.

Udział w Spotkaniach Transportowych jest
bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

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

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

Organizatorzy Konferencji:

Truck
www.truck-van.pl Van&

EDYCJA JESIEŃ 2014WWW.SPOTKANIA.TSL-BIZNES.PL

 17  lutego   –  WARSZAWA
 24  lutego   –  WROCŁAW
 3 marca   –  GDAŃSK
 10 marca   – POZNAŃ
 17  marca   –  LUBLIN
 24  marca    –  KRAKÓW
 31  marca   –  BIAŁYSTOK
 14 kwietnia  – KATOWICE 

Spotkania odbywają się  

w godzinach 9.00 - 17.00
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Van of the Year 2015

Ustawa śmieciowa wzbudza ciągle wiele emocji. Ma jednak jedną wielką zaletę, zaczęliśmy 

inaczej patrzeć na śmieci, przynajmniej niektórzy z nas. W ramach nowatorskiego projektu Green 

Job, prowadzonego w Radomiu, naukowcy i ekolodzy uczą młodych ludzi, urzędników 

i przedsiębiorców, jak dostrzegać potencjał w śmieciach.

Co roku każdy z nas produkuje średnio 300 kg odpadów. Dla niektórych to tylko brud i zarazki, 

dla innych żyła złota. Jak zapewnia Krzysztof Linowski, wicedyrektor Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Radomiu prawie 

wszystko można przetworzyć i powtórnie 

wykorzystać. Trzeba tylko przełamać 

stereotypy. To, co nam jeszcze nastręcza 

problemów, w Europie Zachodniej 

nakręca koniunkturę. W niektórych 

krajach segregowane śmieci wywożone są 

bezpłatnie, natomiast wysokie kary płaci 

ten, kto zadeklarował segregację, 

a jej nie stosuje. U nas segregacja kuleje. 

Przedsiębiorstwa komunalne narzekają. 

Nic nikomu się nie opłaca…

Plastikowe butelki i nakrętki można 

przerabiać na polarowe bluzy, długopisy 

i tusz. Czyli są surowcem, po który 

wystarczy sięgnąć. Odpady organiczne 

mogą posłużyć do produkcji metanu, 

to tylko kwestia odpowiedniej 

infrastruktury. 

Finansowany przez Unię Europejską 

projekt Green Job ma zaszczepić 

w młodych ludziach wiedzę z zakresu 

recyklingu śmieci i logistyki odpadów. 

Chodzi o to, żeby wyszkolić specjalistów, 

którzy będą potrafi li wykorzystać 

powtórnie surowce, nie tylko zarabiając na tym, ale jeszcze chroniąc nasze środowisko. Dodatkową 

korzyścią są nowe miejsca pracy oraz możliwość tworzenia nowych biznesów. 

Ginąca z osiedlowych śmietników makulatura, plastikowe korki czy puszki – to znak nowych 

czasów. Segregację śmieci szybko wykorzystali tzw. zbieracze, którzy teraz nie muszą szukać, 

wystarczy, że sięgną do odpowiedniego kontenera. Czyli komuś to się jednak opłaca… 

Niestety najtrudniejsze przed nami. Musimy pokonać barierę mentalną. Trzeba przestać do śmieci 

podchodzić emocjonalnie, a zacząć racjonalnie. Śmieci będziemy produkować coraz więcej, musimy 

więc już dziś nauczyć się je wykorzystywać. Najwyższy czas schylić się po pieniądze, które leżą na… 

śmietniku! ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Rozwiązanie idealnie dopasowane do Twojego zadania transportowego.  

WSZYSTKIE NOWOŚCI znajdziesz na www.volvotrucks.pl



Targi IAA w Hanowe-

rze są jedną z niewielu 

okazji, aby producenci 

pojazdów użytkowych mo-

gli pochwalić się swoją wizją 

przyszłości przed szeroką pu-

blicznością. Skwapliwie z tego 

korzystają, gdyż nic nie budzi 

takich emocji, jak próby czyta-

nia z „kryształowej kuli”. 

Oszczędnie, ostrożnie, 
zmysłowo

Mercedes chce zautomaty-

zować prowadzenie ciężarów-

ki. Nie on jeden, ale od innych 

różni go rozmach. Grunt pod 

hanowerską premierę przygo-

tował pokaz zorganizowany 

latem 2014 r. na fragmencie 

nowej autostrady A14 w okoli-

cach Magdeburga. Odpowiednio 

wyekwipowany, obecny Actros 

przejechał wyznaczoną trasę bez 

udziału kierowcy, automatycz-

nie, osiągając prędkość 80 km/h. 

Na targach IAA Mercedes 

zaprezentował „Ciężarówkę 

Przyszłości 2025” (ang. Future 

Truck 2025). Termin niezbyt 

odległy, ale wyzwanie duże. 

W biurach projektowych, za-

równo producentów pojazdów, 

jak i dostawców komponentów, 

trwają prace na wielu polach. 

Przez kilkanaście lat konstruk-

torzy byli „przyblokowani” 

koniecznością dostosowania 

silników do zaostrzających się 

norm emisji spalin. Obecnie 

mogą wreszcie zająć się pojaz-

dem jako takim, we wszystkich 

jego aspektach. Głównymi kie-

runkami są: optymalizacja zu-

życia energii i bezpieczeństwo. 

Nudne? Bynajmniej! 

Futurystyczny ciągnik Mer-

cedesa ma opływową formę.

Dołączono do niego opraco-

waną przed dwoma laty ae-

rodynamiczną naczepę. Cha-

rakterystyczne, miękkie linie 

kabiny są zaprzeczeniem obec-

nej mody. Mają obrazować naj-

wyższą wydajność, pod hasłem 

„nic zbędnego”. Mercedes nie 

byłby jednak sobą, gdyby nie 

okrasił projektu efektownym 

dodatkiem. Otoczenie trójra-

miennej gwiazdy podświetlo-

ne jest przez diody LED, tak 

samo, jak pola, gdzie domyślać 

się można obecności refl ekto-

rów. One rzeczywiście tam są, 

razem z kierunkowskazami. 

Diody płynnie zmieniają kolor 

w zależności do funkcji, jakiej 

się od nich oczekuje w danej 

chwili. Przy sygnalizowaniu 

skrętu świecą na pomarań-

czowo. Całość podświetlenia 

znajdującego się na przedniej 

ścianie koduje natomiast in-

formację o tym, czy ciężarów-

kę prowadzi człowiek, czy po-

rusza się ona automatycznie. 

W pierwszym wypadku diody 

świecą na biało, w drugim – na 

niebiesko. 

Wnętrze doskonale obra-

zuje fi lozofi ę „Sensual Purity”, 

wyznawaną obecnie przez pro-

jektantów Mercedesa. Choć 

wydaje się pustawe, nie można 

uznać go za skromne. Dolną 

część wypełnia „zalewająca” 

tylną ścianę i tablicę rozdziel-

czą, ciemna, drewniana pod-

łoga. Góra kabiny jest jasna, 

wykonana z miękkich mate-

riałów. Tablica wskaźników to 

prostokątny ekran oraz tablet. 

W narożach są pionowe wy-

świetlacze, przekazujące obraz 

z kamer zastępujących luster-

ka wsteczne. Gdy ciężarów-

ka jedzie samodzielnie, fotel 

kierowcy można odsunąć od 

kierownicy, aby wyprostować 

nogi i zając się np. korespon-

dowaniem z dyspozytorem za 

pośrednictwem tabletu. Trzy-

mając go na kolanach można 

podpatrywać zarazem te same 

wskazania, co na typowej tabli-

cy wskaźników, np. prędkość 

jazdy czy prędkość obrotową. 

W razie potrzeby można szyb-

ko wrócić za kierownicę. 

Interfejs „kierowca-pojazd” 

jest przejrzysty. Nieprzebrane 

zasoby informacji są łatwo do-

stępne, ale w zwykłych warun-

„Ciężarówka Przyszłości 2025”. 
Wydłużony nieco przód i „ogony” za naczepą 

poprawiają własności aerodynamiczne. 
Kolor diod na przedzie informuje, 

czy pojazd prowadzony jest przez człowieka, 
czy porusza się automatycznie.

Patrzy i czuje?
Czy równie łatwo, jak z przesyłem danych, poradzimy sobie z transportem ładunków? 
Twórcy pojazdów przyszłości są optymistami. 

Volkswagen Tristar jest ruchomym, 
uterenowionym biurem. Przyszłość to nie 
dwa, a co najmniej trzy w jednym. 

11/20146 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.pl

TruckTruckVanVan&6

INNOWACJEINNOWACJEStylizacjaStylizacja



kach kierowca otrzymuje tylko 

niezbędne w danym momen-

cie dane. Nie jest zatem prze-

ciążony nadmiarem bodźców. 

Podobnie zaaranżowane wnę-

trze miał studialny Actros 

Space Max z 2006 r. W „Cię-

żarówce Przyszłości 2025” 

zrezygnowano z efektownego, 

obrotowego fotela pasażera 

na rzecz bardziej konwencjo-

nalnego, ale praktyczniejszego 

rozwiązania. W prawym, tyl-

nym narożu kabiny znajduje 

się szeroki fotel do wypoczy-

wania. Nad nim jest zawieszo-

na rozkładana leżanka. 

W systemie

Ciągnik wyposażony jest 

w urządzenia, których dzia-

łanie przypomina samoloto-

wego, automatycznego pilota. 

Mercedes bada otoczenie i mo-

że komunikować się z innymi 

pojazdami oraz infrastrukturą 

drogową. W przewidywaniach 

twórców futurystycznego cią-

gnika ruch drogowy będzie 

ciążył ku automatyzacji, co ko-

rzystnie odbije się na wzroście 

bezpieczeństwa i płynności 

jazdy. Dzięki skoordynowaniu 

działań wszystkich pojazdów 

możliwe będzie osiąganie wy-

sokich prędkości średnich bez 

szarżowania. Ruch zakłócają 

nie tylko „żółwie”, ale również 

„zające” próbujące za wszelką 

cenę wyskoczyć przed pozo-

stałych. 

U dołu, na przedzie jest ra-

dar o zasięgu 70 m, obejmu-

jący kąt 130 stopni. Towarzy-

szy mu drugi, o węższym, ale 

dłuższym polu działania, od-

powiednio 18 stopni i 250 m. 

Są one wykorzystywane głów-

nie jako źródło informacji dla 

systemu utrzymującego bez-

pieczną odległość od pojazdu 

z przodu oraz awaryjnie wy-

hamowującego ciągnik przed 

przeszkodą. 

Za przednią szybą znajdu-

je się kamera stereoskopowa 

o szerokości kąta widzenia 

27 stopni w pionie i 45 stopni 

w poziomie. Jej zasięg to 100 m.

Wykrywa ona znaki poziome, 

pionowe oraz obiekty wyróż-

niające się z tła, np. inne pojaz-

dy lub pieszych. „Widzi” rów-

nież nawierzchnię i odróżnia ją 

od pobocza. 

Likwidacją „martwego pola” 

zajmują się radary umieszczone 

po bokach i badające otoczenie 

w promieniu 170 stopni i w od-

ległości 60 m. Wymienione 

urządzenia zapewniają wspól-

nie pełen obraz tego, co dzieje 

się wokół pojazdu. Dodatkowo 

mapy wgrane w system umoż-

liwiają sterowanie układem 

napędowym odpowiednio do 

ukształtowania drogi. 

Mercedes może komuniko-

wać się bezprzewodowo z in-

nymi pojazdami znajdującymi 

się w zasięgu 500 m. Wykorzy-

stuje przy tym pasmo 5,9 GHz. 

Może również kontaktować 

się z centrami kontroli ruchu, 

aby uzyskiwać lub wysyłać in-

formacje np. o utrudnieniach. 

W ten sposób aktywnie uczest-

niczy w kształtowaniu sytuacji 

na drodze i działa na rzecz 

wszystkich pojazdów będą-

cych w ruchu. 

„Autopilot” ma być używany 

na autostradzie. Kierowca w tym 

czasie będzie mógł zająć się in-

nymi zadaniami. Np. brać udział 

w planowaniu transportu czy 

wykonywać prace biurowe. 

Lekko wchodzi 
w rolę

Nad przyszłością lżejszego 

transportu zastanawia się Iveco. 

Furgon Vision dostosowuje się 

do otoczenia dzięki hybrydo-

wemu układowi napędowemu 

Dual Energy. Tworzy go 4-cy-

lindrowy silnik wysokoprężny 

o pojemności 2,3 l oraz elek-

tryczny, zamontowany przy

wale napędowym. Zmiana 

biegów oraz sterowanie ukła-

dem napędowym odbywa się 

automatycznie. 

Vision ma nowatorską ramę 

z lekkich materiałów: stali 

o wysokiej wytrzymałości oraz 

tworzyw sztucznych. Opływo-

wa karoseria przypomina naj-

nowsze Daily. Pod podwoziem 

W kabinie można odizolować się od warunków 
panujących na zewnątrz i połączyć z „centralą”, 
aby skonsultować dalsze działania w terenie. 

Tył wyraźnie zdradza, że Tristar powstał, aby 
uświetnić 30-lecie pojawienia się pierwszego, 
dostawczego Syncro. 

Wypoczynkowa część kabiny Mercedesa. Dużo 
przestrzeni i wystrój, uławiający relaks. 

Jazda na „autopilocie” pozwoli kierowcy przejąć 
nowe obowiązki. 

www.truck-van.pl

11/2014 7TruckTruckVanVan&

INNOWACJEINNOWACJEStylizacjaStylizacja



Czy wygląd ciężarówki 

projektuje się w szczególny 

sposób?

Steve Jobs powiedział, że: 

„Dizajn to nie tylko wygląd 

i odczucie. Dizajn to działa-

nie.” W pojazdach użytko-

wych forma i funkcja muszą 

iść w parze. Projektant ma do 

przekazania użytkownikowi 

wiadomość o funkcjonowaniu 

produktu. W samochodzie 

Realistyczna 
wizja
Kai Sieber, dyrektor stylizacji 
Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans 
oraz marki smart odsłania tajniki 
pracy stylistów i wyjaśnia, 
co łączy smarta, Actrosa 
i „Ciężarówkę Przyszłości 2025”. 

osobowym identyfi kujesz się 

z jego dynamiczną formą, sty-

lem życia, jaki sugeruje. Pojazd 

użytkowy musi wyrażać nieza-

wodność i wydajność. 

Mercedes, czy ciężarowy, 

czy osobowy jest rozpozna-

walny z daleka. 

Dążymy do osiągnięcia jed-

norodności wszystkich pro-

duktów koncernu. Pracuje-

„terenowym biurem konferen-

cyjnym”, co też wpisuje się nieja-

ko w tendencję do wyznaczania 

samochodom i ich kierowcom 

nowych zadań. Wewnątrz są 

dwa obracane fotele, minia-

turowy, wielofunkcyjny regał, 

uchwyt na 20-calowy tablet 

oraz dobry system nagłaśniają-

cy umożliwiający prowadzenie 

videokonferencji. Urządzeniem 

o niebagatelnym znaczeniu dla 

przebiegu rozmów jest ciśnie-

niowy ekspres do kawy. 

Volkswagen ma silnik TDI 

o mocy przeszło 200 KM oraz 

napęd obu osi typu 4Motion 

wyposażony dodatkowo w blo-

kadę mechanizmu różnicowe-

go tylnego mostu. Zawieszenie 

jest podwyższone o 30 mm. 

Dwupoziomowa ładownia ma 

na dole hermetyczną szufl adę. 

Samochód uświetnił 30-le-

projektanci umieścili gładką 

pokrywę, która zmniejsza opór 

aerodynamiczny. W dach wbu-

dowane są ogniwa słoneczne, 

które poprawiają bilans ener-

getyczny samochodu.

W kabinie jest tylko jedno 

miejsce. Można je zająć przez 

drzwi z prawej, z wysuwanym 

stopniem. Z tyłu jest dwuczę-

ściowa klapa. W ładowni znaj-

duje się wysuwana platforma 

ułatwiająca załadunek. Między 

ładownią, a kabiną jest swo-

bodne przejście. 

Iveco dzieli z Mercedesem 

niektóre pomysły. Tablica roz-

dzielcza to ekran, który selek-

tywnie podaje informacje. Jest 

i podstawka na tablet. System 

dostosowuje działanie ukła-

du napędowego do topografi i 

terenu. Ponadto furgonetka 

ocenia styl jazdy kierowcy 

Iveco Vision jest wszechstronnie udoskonalonym samochodem 
dostawczym. Wygodnym dla kierowcy, bezpiecznym dla ładunku, 
mało uciążliwym dla przechodniów. 

cie premiery wersji Syncro, 

a Volkswagen poleca go nie 

tylko profesjonalistom, ale 

również surferom. 

Wygląda na to, że przyszłość 

to samochody elastycznie re-

agujące na bieżące potrzeby. 

Coraz bardziej samodzielne, 

a przy tym usłużne. Skłonne 

dopasować się do środowi-

ska i do siebie nawzajem. Jeśli 

przewidywania projektantów 

sprawdzą się, motoryzacja 

znów wykona wielki skok, 

a kierowanie ciężarówką bę-

dzie raczej urozmaiceniem 

w pracy biurowej niż rutyną. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Daimler, Iveco, 

Volkswagen

i podpowiada mu. Monitoruje 

również jego zdrowie, w tym 

poziom zmęczenia. 

„Martwe pola” zostały wy-

eliminowane poprzez zestaw 

kamer, które pokazują obraz 

na szerokim ekranie pod da-

chem. Można też oglądać auto 

„z lotu ptaka”. Vison ma system 

automatycznego parkowania, 

wykrywania pieszych oraz sa-

modzielnej jazdy w korku. 

Praktycznie rzecz 
biorąc

Volkswagen również myśli 

o przyszłości, ale tej bliższej. 

Zaprezentowany przez niego 

w Hanowerze pikap Tristar jest 
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miarowego smarta! Zrobiliśmy 

cztery takie modele i szybko 

przeszliśmy do skali 1:1. Na 

tym etapie dopracowujemy 

detale. To niezwykle inten-

sywny, burzliwy proces. Tak 

pojawiły się w Actrosie charak-

terystyczne światła w kształcie 

bumerangów. Dobry pomysł 

można wprowadzić nawet na 

my jako jedna, wielka grupa, 

mamy wspólne procedury, 

dzielimy się zasobami. Zawsze, 

gdy ruszamy z nowym projek-

tem, zwracam się do kolegów 

z innych działów, czasem mój 

zespół przygotowuje projek-

ty dla innych, np. elementy 

Mercedesa klasy S. Działamy 

bardzo przejrzyście. Filozofi a 

dizajnu musi być jedna. Cho-

dzi nam o osiągnięcie „sen-

sual purity”, czyli „zmysłowej 

czystości”, szczerości formy. To 

widać w „Ciężarówce Przyszło-

ści 2025”. 

Pieczę nad całością sprawuje 

Gorden Wagener, wiceprezes 

Daimler AG do spraw styliza-

cji. Wszystkie pojazdy w kon-

cernie: smart, Mercedes-Benz, 

Freightliner, Fuso, BharatBenz 

mają wspólne „geny”. 

Projektowanie to w obecnej 

dobie wysiłek armii styli-

stów…

W Niemczech stylizacją zaj-

muje się około 500 osób. Repre-

zentują 20 różnych narodowo-

ści, prawdziwy „tygiel kultur”. 

Pracujemy w Sindefi ngen, w bu-

dynku zaprojektowanym w la-

tach 90. przez Renzo Piano. 

Projektanci mają biura na an-

tresoli z widokiem na położoną 

niżej modelarnię. To bardzo 

przyjemne, inspirujące miejsce. 

Daimler ma również ośrod-

ki zajmujące się zaawansowa-

nymi projektami w Kalifornii, 

W ramach gamy modeli 

zróżnicowaliśmy wnętrza: Ac-

tros jest jasny, sprawia wraże-

nie przestronności, osiągnęli-

śmy w nim pewien standard, 

do którego odnosimy inne 

modele. Arocs ma ciemniejsze 

barwy wnętrza, bardziej prak-

tyczne, a modele dystrybucyj-

ne: Antos i Atego są jasnoszare. 

» Filozofi a dizajnu musi być jedna. Chodzi nam o osiągnięcie 
„sensual purity”, czyli „zmysłowej czystości”, szczerości formy «

w Como we Włoszech oraz 

w Chinach. 

Ile w samochodzie użytko-

wym jest fantazji, a ile ko-

nieczności?

Projekt ciężarówki ma wie-

le poziomów: funkcja, jakość, 

tożsamość. To warstwy, które 

muszą do siebie ściśle przyle-

gać. To, co widać na pierwszy 

rzut oka, stanowi zewnętrzną. 

Wygląd obecnego Actrosa 

łączy go z poprzednimi genera-

cjami tego modelu, a w innym 

aspekcie z innymi modelami 

w aktualnej gamie. Jesteśmy 

bardzo zadowoleni z osiągnię-

cia takiej homogeniczności. 

Od początku zakładaliśmy, 

że będą dwa warianty kabin, 

różniące się szerokością: 2,5 

oraz 2,3 m, a ponadto odmia-

ny o różnej długości i wyso-

kości. Wszystkie musiały mieć 

harmonijny, proporcjonalny 

kształt. Ciężarówka nie może 

być przytłaczająca, ale musi ro-

bić wrażenie. 

Jak przebiega praca? Jakie 

są jej etapy?

Zaczynamy od szkiców. 

Szukamy świeżych pomy-

słów. Standardem jest praca 

w Photoshopie, ale wielu pro-

jektantów wciąż woli kartkę 

papieru. Na dużym arkuszu ła-

twiej jest dostrzec rzeczywiste 

proporcje. Potem dokonujemy 

wstępnej selekcji. Tworzymy 

wirtualny model metodą CAD, 

a następnie gliniany model 

w skali 1:4. Actros nawet 

w takim pomniejszeniu ma 

nieomal gabaryty pełnowy-

późnym etapie projektowania. 

Wymagania dotyczące opływu 

powietrza skłoniły nas do wy-

pracowania elementu, który 

jest charakterystyczny dla całej 

gamy samochodów użytko-

wych Mercedesa: osłony wlotu 

powietrza z perforowanymi 

poprzeczkami. Mają ją wszyst-

kie Mercedesy: od Citana do 

Actrosa. 

Czy inżynierowie mocno 

ingerują w projekt?

Współpracujemy z działem 

konstrukcyjnym oraz z dzia-

łem marketingu. Ich sugestie 

mają wpływ na efekt końco-

wy, np. zależało nam na stwo-

rzeniu w Actrosie obszernej, 

najlepszej w klasie kabiny. Jed-

nak informacje płyną w obu 

kierunkach. Chcieliśmy mieć 

„otwarty”, przejrzysty wystrój 

tablicy rozdzielczej i konstruk-

torzy uwzględnili to życzenie. 

Ostateczny rezultat to efekt 

wspólnego wysiłku. 

Wnętrze musiało być nie 

tylko funkcjonalne, ale i przy-

tulne. Osiągnęliśmy to, różni-

cując kolorami i oświetleniem 

obszary robocze i wypoczyn-

kowe. Zaczęliśmy od licznych 

szkiców, a potem zbudowali-

śmy jeden, pełnowymiarowy 

model. Chodzi o to, aby móc 

„usiąść w kabinie” i zobaczyć, 

jakie są odczucia. Dobór deta-

li, kolorów, faktury materiałów 

to długi proces, obejmujący 

uzgodnienia z dostawcami. 

Wszystkie elementy kabiny 

muszą współgrać, gwaranto-

wać jednakowe odczucie wy-

sokiej jakości. 

Czy pomysłami dzielicie się 

z projektantami z innych 

części świata? A z drugiej 

strony: czy posiłkujecie się 

ich rozwiązaniami?

Pracujemy z kolegami z in-

nych kontynentów, aby wzbo-

gacić się o nowe idee, a jed-

nocześnie zaszczepić „geny” 

marki we wszystkich pojaz-

dach. Lecz ciężarówki z róż-

nych kontynentów zawsze mają 

własny, szczególny charakter. 

Przykładowo Fuso jest bardzo 

techniczne, zrównoważone. 

„Ciężarówka Przyszłości 

2025” ma nieco wysunięty 

przód i łagodnie zaokrą-

gloną kabinę. Takie zmia-

ny zajdą za kilka, kilkana-

ście lat?

Tylko od przepisów zależy, 

czy będziemy mieli ciężarów-

ki „z nosem”. W eksperymen-

talnym modelu na rok 2025 

mamy niewielką wypukłość 

z przodu. Poza tym korzysta 

on z wielu elementów stan-

dardowego Actrosa: wystarczy 

spojrzeć na klamki czy tylną 

ścianę. Dzieli z nim całą we-

wnętrzną strukturę kabiny, 

tzw. „body in white”. To po-

kazuje potencjał naszej wizji, 

łatwość jej szybkiego wdroże-

nia. Łagodna, opływowa forma 

ujawnia prawdopodobną przy-

szłość ciężarówek w 2025 r.

Aerodynamicznych i maksy-

malnie wydajnych. 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał Michał Kij
Fot. Daimler
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W wizjach futurystów sprzed kilku dzie-

sięcioleci XXI wiek obiecywał bardzo 

wiele. Co ważnego zdarzyło się pana 

zdaniem w konstrukcji pojazdów użyt-

kowych na początku nowego wieku?

Do najważniejszych innowacji pierw-

szych lat XXI wieku zaliczyłbym rozwią-

zania, które umożliwiły radykalne zmniej-

szenie emisji spalin. Przejście od normy 

Euro 2 czy 3 do Euro 6 wymagało nie tylko 

udoskonaleń w konstrukcji silnika, ale za-

stosowania dodatkowych urządzeń, utyli-

zujących spaliny w układzie wydechowym, 

takich jak SCR. Kolejną sprawą są systemy 

zwiększające bezpieczeństwo jazdy, takie 

jak ABA (ang. Active Brake Assist – aktyw-

ny system hamowania). Obecnie wykorzy-

stujemy już trzecią generację tego systemu. 

Największym osiągnięciem w ramach mar-

ki Mercedes-Benz była natomiast całkowi-

ta wymiana gamy pojazdów użytkowych, 

składającej się obecnie z „Czterech A”: Ate-

go, Antosa, Arocsa i Actrosa. 

Jak potoczy się dalszy rozwój?

Wbrew opinii niektórych kolegów uwa-

żam, że diesel ma się dobrze i pozostanie 

podstawowym źródłem napędu przez ko-

lejne 20-25 lat. Nadal tkwią w nim pewne 

rezerwy. Można podnieść maksymalne 

ciśnienie wtrysku, co wiąże się jednak 

z koniecznością zastosowania bardziej wy-

trzymałych materiałów i odpowiedniego 

ukształtowania komory spalania. 

Dalsze zwiększanie wydajności pojazdów 

wymaga pracy nad układem napędowym 

jako całością, a zatem zindywidualizowane-

go doboru przełożenia mostu napędowego 

stosowanie do zadań oraz zastosowania 

właściwej w danym wypadku skrzyni bie-

gów z odpowiednim oprogramowaniem 

sterującym jej pracą. Należy uwzględnić 

także adekwatne sterowanie silnikiem. 

W ramach koncernu badamy różne roz-

wiązania. Mamy gotowe hybrydy, a także 

w pełni elektrycznego Cantera. Jednak klien-

ci nie są jeszcze gotowi na pewne rozwiąza-

nia, choćby ze względu na ich wysoką cenę. 

Tak jest np. z systemem EHR (ang. Exhaust 

Heat Recovery – odzysk energii spalin). 

Znamy to rozwiązanie, badamy je i zdajemy 

sobie sprawę z jego potencjału w polepsza-

niu bilansu energetycznego pojazdu. 

Mercedes intensywnie bada autono-

miczne pojazdy, także użytkowe. Czy 

w przyszłości kierowca będzie zbędny?

Na pewno nie chcemy na obecnym 

etapie wyeliminować kierowców zawodo-

wych. Chodzi o powierzenie im odmien-

kilkanaście centymetrów dodane na prze-

dzie kabiny umożliwia zmniejszenie oporu 

powietrza. Kolejne rezerwy tkwią w ukształ-

towaniu tyłu naczepy, dołączeniu elementów 

poprawiających opływ powietrza. 

Jestem zwolennikiem wydłużenia zesta-

wów, ale musimy sprawdzić, jak zachowują 

się w istniejącej infrastrukturze. Obecnie 

w kilku niemieckich landach testujemy 

zestawy o długości 17,8 m, czyli o 1,3 m 

dłuższe od typowych. 

Jak daleko w przyszłość patrzą kon-

struktorzy?

Ograniczanie emisji spalin i zużycia pali-

wa, doskonalenie systemów bezpieczeństwa 

oraz autonomiczne pojazdy to kierunki 

przyszłego rozwoju samochodów użytko-

wych. Jako konstruktorzy mamy gotowe pla-

Plan 
i domysły
Czy XXI wiek 
spełnia pokładane w nim 
nadzieje? Jaka przyszłość 
czeka pojazdy użytkowe? 
Mówi dr Uwe Baake, 
wiceprezes i dyrektor 
Mercedes-Benz Trucks 
Product Engineering.

» Jestem zwolennikiem wydłużenia zestawów, ale musimy sprawdzić, 

jak zachowują się w istniejącej infrastrukturze «

nych zadań. Jednostajna jazda autostradą 

czy powolne przesuwanie się w korku są 

zmorą dla kierowców. Automatyzacja ste-

rowania pojazdem pozwoli człowiekowi 

zająć się w takich momentach inną pra-

cą. Będzie mógł nawiązać kontakt z bazą, 

popracować nad logistyką, przygotować 

dokumenty. Jego ingerencja nadal będzie 

konieczna, gdy ciężarówka opuści względ-

nie przewidywalne środowisko autostrady. 

Czy jest pan zwolennikiem wydłuże-

nia zestawów w Europie?

Prawo, które zezwala na wydłużenie ze-

stawów, zwiększa wydajność przewozów. 

Stwarza dwie możliwości: udoskonalenia 

aerodynamiki zestawu oraz zwiększenie 

jego zdolności przewozowych. Nawet kilka, 

ny na najbliższe 10 lat. W okresie 10-20 lat 

możemy z dużym prawdopodobieństwem 

przewidywać pewne trendy. Prognozy 

na dłuższy okres przypominają czytanie 

z kryształowej kuli. Gdyby 150 lat temu ktoś 

powiedział, że ludzie wylądują na księżycu, 

uznano by, że jest niespełna rozumu. A jed-

nak tak się stało. We współpracy z dostaw-

cami oraz ośrodkami naukowymi cięgle pra-

cujemy nad nowymi materiałami, lżejszymi, 

wytrzymalszymi. Działamy wielotorowo 

i przyszłość może okazać się bardziej fascy-

nująca od najśmielszych przypuszczeń. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Michał Kij
Fot. M. Kij

www.truck-van.pl

11/201410 TruckTruckVanVan&

INNOWACJEINNOWACJEKonstrukcjaKonstrukcja



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.



T rudno będzie uwolnić 

się od nasuwających się 

porównań, czy raczej 

różnic, dzielących „magnum-

kę” od serii T, wszak model 

ten towarzyszył nam przez 

ostatnich ponad 20 lat. Jedni 

ją kochali, inni nienawidzili. 

Teraz Renault wprowadziło 

nową linię T, którą poznaliśmy 

bliżej podczas jazd testowych. 

Reprezentuje ona nowy po-

mysł na ciężarówkę – w wielu 

elementach, zwłaszcza desi-

gnie, futurystyczny, a mimo to 

bardziej klasyczny. I podobnie 

jak Magnum, będzie pewnie 

zdobywała swoich zagorzałych 

zwolenników, jak i oponentów. 

Renault Trucks T zdobyło wła-

FuturystaFuturysta
Długodystansowy ciągnik od Renault? Do niedawna odpowiedź nasuwała się sama 
– Magnum. Ale to już historia. Na drogi wkroczyła nowa gama pojazdów na długie trasy 
– Renault T. Do jednego z takich wsiedliśmy, pojechaliśmy i polubiliśmy.

Silnik DTI 11 Euro 6 
o mocy 460 KM dostarcza 2200 Nm 

maksymalnego momentu obrotowego 
w przedziale od 1000 do 1400 obr/min. 

W połączeniu ze zautomatyzowaną 
skrzynią biegów Optidriver 

(z nowym trybem Fuel-Eco) 
pozwala on na dynamiczne 

poruszanie się przy umiarkowanym 
zużyciu paliwa.

śnie tytuł International Truck 

of the Year. Na decyzję jurorów 

w dużym stopniu wpłynął właśnie 

rewolucyjny charakter zmian.

Ostry zawodnik

Wygląd to w pojeździe cię-

żarowym oczywiście rzecz 

wtórna, ale nie pozostająca bez 

znaczenia – to wszak wizytów-

ka fi rmy i jej kierowcy. Ostre, 

wręcz groźne linie dolnej czę-

ści kabiny nieźle komponują 

się ze spokojniejszą górą, na 

której nie brakuje gładkich po-

wierzchni np. do umieszczenia 

na nich logo przewoźnika. Wy-

soko osadzone lampy refl ekto-

rów i lamp przeciwmgłowych 

Wykończenie wnętrza nie pozostawia  złudzeń, że zostało wykonane 
z tworzywa sztucznego, ale jakość i funkcjonalność nie rozczarowują. Po paru 
chwilach wszystko okazuje się być na swoim miejscu. Przyciski po zewnętrznej 
stronie kierownicy uzupełnione są schowanym za nią pilotem do radia 
(podobny, jak w osobowych „renówkach”), a także pokrętłami i przyciskami 
umieszczonymi od spodu kierownicy – wymaga to przyzwyczajenia, 
ale pozwala na bardzo płynne sterowanie tempomatem.
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mają szansę przetrwać drobne 

stłuczki. Kierowcy docenią 

łatwość zajmowania miejsca 

w kabinie i jej opuszczania 

– drzwi otwierają się do nie-

mal kąta prostego, a do wnę-

trza kabiny w wersji Sleeper 

Cab (czyli z tunelem) prowa-

dzą trzy podświetlane, anty-

poślizgowe stopnie wejściowe. 

Schowki bagażowe, dostęp-

ne są wewnątrz pod leżanką, 

a z zewnątrz pod dużymi, wy-

godnymi klapami. 

We wnętrzu dużo futurysty-

ki, prostych i surowych linii. 

Z jednej strony nie jest nudno, 

z drugiej na dłuższą metę może 

być ona nieco męcząca, choć to 

pewnie kwestia gustu i przy-

zwyczajenia. Deska rozdzielcza 

i układ sterowania z rozbudo-

wanym komputerem pokłado-

wym początkowo przytłaczają 

kierowcę złożonością i mnogo-

ścią ukrytych opcji. Oczywiście 

wystarczy parę godzin obcowa-

nia z tą nowoczesną technolo-

gią, by odnaleźć wszystko, co 

potrzebne i poruszać się po tym 

wygodnie. I choć sam zestaw 

wskaźników nie jest szczytem 

elegancji, to imponująco wy-

gląda w nim centralny 7-calo-

wy wyświetlacz, dostarczający 

wszystkich niezbędnych infor-

macji o pojeździe i parametrach 

różnych funkcji. Co ciekawe, 

kierowca może w dużej mie-

rze skonfi gurować sobie zakres 

wyświetlanych danych, a także 

przypisać funkcje do poszcze-

gólnych przełączników, w tym 

sprytnie ulokowanych guzików 

i pokręteł po dolnej stronie 

koła kierownicy. Zapisane usta-

wienia utożsamiane są z kartą 

kierowcy, zatem przy dwu-

osobowej obsadzie lub częstej 

rotacji kierowców nie będzie 

problemu ciągłych zmian tych 

ustawień. Wygodny, skórzany 

fotel to dzieło speców z Recaro. 

Kierownica ma regulację wyso-

kości, odległości od kierowcy 

i kąta pochylenia. 

Klasycznie 
i wygodnie

W testowanej wersji Sleeper 

Cab kierowca nie powinien 

narzekać na brak miejsca. Ka-

bina ma tunel silnika obniżony 

do 20 cm, co i tak pozwala na 

Renault Trucks T 460 T4×2 OPTIFUEL E6

Kabina...............................................................................Space Cab
Dmc (kg) ..................................................................................19 000
Masa własna (kg) .......................................................................7639
Typ silnika ................................................................................ DTI 11
Liczba i układ cylindrów ................................................................. R6
Pojemność (dm3) .........................................................................10,8
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ........................................460/338/1800
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ................................2200/1000÷1400
Skrzynia biegów ............................... 12-biegowa, zautomatyzowana
  ...................................................Optidriver AT 2412E (14,94–1,00)
Przełożenie przekładni głównej ................................................2,64:1
Przeglądy ................. do 100 000 km, nie rzadziej niż co 12 miesięcy
Gwarancja.......pełna na pierwszy rok, dwuletnia na układ napędowy

swobodne wyprostowanie się 

nawet rosłemu szoferowi. Po-

mimo pochylenia przedniej 

szyby o 12 stopni w nadszy-

biu udało się zagospodarować 

pojemne i foremne schowki 

oraz kieszenie na drobiazgi. 

Dodatkową przestrzeń baga-

żową można wygospodarować 

na górnej leżance, składając 

jej przednią część. W kabinie 

nie zabrakło szeregu uspraw-

nień dla kierowcy, zarówno 

wspierających go podczas pra-

cy, jak i odpoczynku. Do dys-

pozycji jest m.in. elektryczny 

wywietrznik dachowy, elek-

tronicznie regulowane ogrze-

wanie i klimatyzacja, lodówka 

w środkowym schowku. Więk-

szością funkcji wypoczynko-

wych można sterować pilotem 

z poziomu leżanki. Sama kabi-

na zawieszona jest na czterech 

poduszkach powietrznych z re-

gulacją położenia, co przekła-

da się na dużą wygodę jazdy. 

Inne ukształtowanie kabiny 

Wielki, kolorowy wyświetlacz komputera 
w rozbudowanym, ale dość przejrzystym 
menu dostarcza wszystkich potrzebnych 
informacji. Wygląd poszczególnych kart 
można dość dowolnie konfigurować, a ulu-
bione ustawienia kojarzone są z kartą
kierowcy i przywracane, gdy ponownie
włoży on ją do tachografu. Prędkościomierz
pozostał tylko w formie cyfrowej.

Szufladki, wnęki i kieszonki 
– tego w kabinie nigdy za wiele. 
Sterowanie układem klimatyzacji 
i ogrzewania mogłoby znajdować 
się nieco bliżej kierowcy. Nad szybą 
udało się zagospodarować pojemne 
i foremne schowki, pomimo dość 
znacznego pochylenia przedniej 
ściany i szyby kabiny.

www.truck-van.pl
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czenie przed przewróceniem 

ESC, wspomaganie ruszania 

na pochyleniu (Hill Start Aid), 

system zapobiegania bloka-

dzie oraz poślizgowi kół (ABS 

i ASR), system ostrzegania 

o przekroczeniu linii pasa ru-

chu (LDWS) czy wspomaga-

nie hamowania awaryjnego 

(AFU).  

Optimalnie

Źródłem napędu w Renault T 

był silnik DTI 11 o pojemności 

10,8 litra, oczywiście zgodny 

z normą emisji spalin Euro 6. 

Generował on moc 460 KM 

przy 1800 obr/min oraz do-

starczał 2200 Nm maksymal-

nego momentu obrotowego 

w przedziale od 1000 do 1400 

obr/min. To najwyższe pa-

rametry, jakie oferowane są 

w mniejszej z jednostek Renault 

dla transportu dalekiego. Stan-

dardowo wszystkie pojazdy tej 

serii wyposażone są w zauto-

matyzowaną skrzynię biegów 

Optidriver, z 12 przełożeniami 

i nową strategią sterowania, 

zoptymalizowaną dla trybu 

Fuel Eco, czyli zmierzającego 

do jak najniższego zużycia pali-

wa. Układ współpracuje z tem-

pomatem Eco Cruise Control, 

który używa funkcji wolnego 

biegu Optiroll, pozwalającej na 

efektywniejsze wykorzystanie 

energii kinetycznej pojazdu. 

Tak zestawiony układ napędo-

wy zadowala dużą elastyczno-

ścią i efektywnie „ciągnie” od 

samego dołu. W trybie Fuel 

Eco wskazówka ledwo prze-

kracza barierę obrotów biegu 

jałowego, a skrzynia już jest 

gotowa do zmiany przełożenia. 

Rozpędzony zestaw z powo-

dzeniem wyhamowywany jest 

z pomocą hamulca silnikowe-

go Optibrake o maksymalnej 

mocy hamowania 303 kW przy 

2300 obr/min oraz zwalniacza 

hydrodynamicznego Voith, za-

montowanego na skrzyni bie-

i jej zawieszenia sprawia, że nie 

występuje znane z „magnum-

ki” charakterystyczne kołysa-

nie. Dużo lepszego wrażenia 

panowania nad zestawem do-

starcza też układ kierowniczy 

oraz zawieszenie ciągnika. 

Podczas jazdy kierowcę 

wspiera szereg rozwiązań elek-

tronicznych, m.in. aktywny 

tempomat, oczywiście z opcją 

regulacji odległości od poprze-

dzającego pojazdu oraz usta-

wieniem limitera prędkości na 

zjazdach. W nowej serii T nie 

brakuje też innych elementów 

zwiększających bezpieczeń-

stwo, takich jak np. system 

kontroli toru jazdy i zabezpie-

gów i dającego moc hamowania 

450 kW. 

Testowany ciągnik siodłowy 

spięty był z nie byle jaką nacze-

pą. Aerodynamiczne kształty 

furgonowej naczepy Frappa, 

pełna zabudowa jej boków, 

dyfuzory w tylnej części oraz 

zastosowanie energooszczęd-

nego ogumienia na całym ze-

stawie z pewnością dołożyły 

się do niskiego zużycia paliwa. 

Podczas jazd po autostradzie 

bez większego wysiłku osią-

gnęliśmy poziom rzędu 24 l 

paliwa na 100 km, utrzymu-

jąc prędkość jazdy około 

83 km/h (ogranicznik ustawio-

ny był na 85).  

Renault T wydaje się cieka-

wą, dopracowaną konstrukcją, 

choć dla kierowcy przesiadka 

z jakiejkolwiek innej marki 

może wymagać dłuższej chwili 

przyzwyczajenia i okiełznania 

sporej porcji elektroniki. Jed-

nak później praca w nim to 

już czysta przyjemność. Czy 

przewoźnicy również poko-

chają nową serię T? Pierwsze 

wyniki i 500 kupionych pojaz-

dów  Renault Trucks T wska-

zują, że nowa koncepcja Re-

nault spodobała się nie tylko 

nam.  ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec

Taka naczepa to gwarancja niższego zużycia paliwa. Zaokrąglone 
krawędzie, opadająca linia dachu, pełne osłony boczne i tylny dyfuzor 
przynoszą oszczędności.

Sprytna poduszka dolnej leżanki umożliwia zajęcie pozycji 
półleżącej. Można wygodnie oglądać telewizję lub poczytać. 

Górną leżankę można łatwo przekształcić w dodatkową półkę na bagaże. 
Odchylana część przednia stanowi solidną balustradę. 

www.truck-van.plDŁUGODYSTANSOWEDŁUGODYSTANSOWETestTest



Najczęściej zabudowy komunalne wy-

stępują jako naoczny dowód moż-

liwości adaptacyjnych podwozia. 

W związku z tym można je spotkać na sto-

iskach producentów pojazdów. Rzadziej 

w Hanowerze samodzielnie prezentują się 

fi rmy dostarczające nadwozia komunalne. 

Mimo to na targach jest bieżący przegląd 

różnych typów pojazdów, używanych do 

pielęgnacji osiedli i obsługi mieszkańców. 

Skrzynia plus

Segmentem, który wciąż toruje sobie dro-

gę do zastosowań komunalnych są lekkie 

samochody użytkowe. Nabywcy chętnie ko-

rzystają z nich jako z uniwersalnych pojaz-

dów pomocniczych. Wówczas ograniczają 

się z reguły do samochodu skrzyniowego, 

ewentualnie wzbogaconego o wysokie bur-

ty oraz hydrauliczny mechanizm rozładun-

ku. Tymczasem już taka relatywnie prosta 

zabudowa stwarza możliwość zwiększenia 

jej funkcjonalności. Można wybrać np. ka-

binę brygadową, aby umożliwić przewóz 

większej liczby pracowników oraz drob-

nych, za to drogich narzędzi. Popularną na 

południu Europy opcją są szafk i mocowane 

za kabiną, gdzie oprócz narzędzi zmieszczą 

się np. ubrania robocze czy pachołki do 

oznaczenia miejsca wykonywania robót. 

Tego typu pojazd pokazał mocny w Hiszpa-

nii, Włoszech i Francji Nissan. 

Pomysłowe rozwiązania jak zawsze 

okrasiły ekspozycję Volkswagena, po raz 

kolejny rozdzieloną pomiędzy halę oraz 

teren zewnętrzny. Firma blisko współpra-

cuje z wybranymi producentami zabu-

dów, co ma dobry wpływ na jakość goto-

wych pojazdów. To ważne, bo często wraz 

z montażem zabudowy modyfi kowane jest 

podwozie: dodawana jest trzecia oś lub na-

pęd 4×4. Dzięki temu nawet lekki Trans-

porter może znaleźć bogate zastosowania 

w branży komunalnej. Jeden z eksponatów, 

w którym zamontowano z tyłu dwie osie 

z małymi kołami wyposażony był w skrzy-

nię z rozkładanym pomostem. Na niej 

umieszczono sporą kosiarkę. Przy przed-

niej ścianie ładowni znalazła się zamykana 

skrzynia na osprzęt i narzędzia. 

Firma Gotzen z Mönchengladbach do-

starczyła nadwozie do najnowszego Iveco 

Daily, reklamującego usługę wynajmu Iveco 

Rental. Była to jedna z prostszych zabudów: 

hakowiec z prostopadłościenną skrzynią 

o niskich burtach. Przy masie całkowitej 7 t 

ma ładowność przekraczającą 3 t. Zabudo-

wę można wykonać również na podwoziu 

z kabiną brygadową. Na życzenie montowa-

ne są dodatkowe szafk i i schowki. Skrzynia 

występuje w kilku rodzajach, np. z burtami 

opuszczanymi lub jako płaska „rynna”. Po-

jazd może również współpracować z różny-

mi typami kontenerów. 

Podwozia i pomysły
Wystawa IAA nie jest może najlepszym miejscem, aby zapoznać się z pojazdami komunalnymi. 
Nie jest ich dużo i trzeba się nachodzić, aby je odnaleźć. Nagrodą jest kontakt z nowoczesnymi
urządzeniami oraz możliwość zorientowania się w panujących tendencjach. 

Zamiatarka Brock SL200/2K 
na podwoziu Scania 
ma nadwozie o objętości 6 m3. 
Jest wydajna dzięki stożkowym 
szczotkom znajdującym się 
po obu stronach pojazdu. 
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Gdy ślisko

Lekkie samochody skrzyniowe oraz 

małe hakowce są chętnie adaptowane 

do współpracy z lemieszami i piaskar-

kami i wykorzystywane w sezonie zi-

mowym do utrzymania dróg. Najlżejsze 

powstają na bazie dobrze nam znanego 

i stale modernizowanego Multicara lub 

podobnych pojazdów. Potem są pikapy, 

a dalej samochody dostawcze i lekkie 

ciężarówki pokroju Fuso Cantera. Znów 

podpowiedzią służy Volkswagen, któ-

ry w taki ekwipunek wyposażył Ama-

roka w odmianie z krótką kabiną oraz 

Craftera. Duży dostawczy Volkswagen, 

produkowany póki co we współpracy 

z Mercedesem został wyposażony w trze-

cią oś. Podwozie z napędem 6×6 zosta-

ło zmodyfikowane przez partnera kon-

cernu z Wolfsburga, austriacką firmę 

Achleitner. Skrzynię wykonał Schutz, 

a osprzęt zimowy dostarczył Schmidt. 

Składa się na niego przenośna piaskar-

ka typu Syntos oraz lemiesz. Syntos jest 

jedyną na świecie polietylenową piaskar-

ką, która ma system zwilżania solanką 

rozsypywanych materiałów. 

Ten sam typ piaskarki został zamonto-

wany na skrzyni Fuso Cantera z kabiną 

brygadową, dźwigającego z przodu le-

miesz. 

Albo brud

Wspomniane pojazdy mają uniwersalny 

charakter i można zmieniać ich zastosowanie 

stosownie do pory roku czy bieżących po-

trzeb. Jednak lekkie podwozia sprawdzają się 

również, gdy przypisać je do ściśle określone-

go rodzaju zadań. Należy do nich zbiór odpa-

dów. Jeden z hanowerskich Craft erów miał na 

sobie śmieciarkę typu Zoeller Micro HG 4,5 

z bocznym załadunkiem. Jest ona zakładana 

na 5-tonowe podwozie i ma objętość 4,5 m3. 

Debiut na IAA miała zabudowa Schutz 

„City Entsorger” (w wolnym tłumaczeniu: 

Piaskarka Küpper-Weisser na podwoziu MAN. Spośród 
trzech osi, napędzane są dwie pierwsze. Trzecia, unoszona 
i kierowana służy zwiększeniu nośności podwozia. 

Jeden z prostszych wariantów hakowej 
zabudowy firmy Gotzen na podwoziu 
najnowszego Iveco Daily. 

Fuso Canter z zimową zabudową do oczyszczania dróg 
był jednym z kilku pojazdów, których zastosowanie można 
zmieniać stosownie do pory roku. 

Canter o dmc 8,55 t jako hakowiec 
z kontenerem o dużej objętości, jak 
na podwozie tej klasy. 

Bramowiec Meiller-Kipper na DAF-ie CF. Zastosowanie tej 
klasy podwozia predestynuje pojazd do przewozu ciężkich 
ładunków, np. zwózki gruzu. 

Podczas targów IAA w Hanowerze Continental 
pokazał nową oponę przeznaczoną do ruchu miej-
skiego ContiRe CityService wykonaną w technologii 
bieżnikowana „na gorąco” do montażu na wszyst-
kich osiach. To zapowiedź całej linii opon skonstru-
owanych specjalnie dla branży komunalnej.

Do tej pory pojazdy komunalne w dużej mierze 
musiały korzystać z miejskich opon autobusowych, 
które są lepiej dostosowane do ciężkich warunków 
ulicznych niż opony regionalne, jednak nie do koń-
ca odpowiadają pracy miejskich ciężarówek.
Śmieciarki poruszają się po ciasnych uliczkach, 

czyli podobnie jak autobusy często się zatrzymują, 
hamują i ruszają, a opony ocierają się o krawężni-
ki, jednak gdy ładownia się napełni, trzeba poje-
chać ją opróżnić. Wtedy pojazd opuszcza miasto. 
Miejsca składowania odpadów często znajdują się 
z dala od terenu zabudowanego. Prowadzące tam 
drogi przeważnie są kiepskiej jakości. Na tym eta-
pie codziennej trasy pojazdu wymagania wzglę-
dem opon radykalnie się zmieniają. Bieżnik musi 
być masywniejszy, bardziej przypominający ten 
znany z  opon dla branży budowlanej. Taka opona 
musi być odporna na przecięcia, wytrzymała nie 
tylko na oddziaływanie ostrych przedmiotów, ale 
również chemii, z którą opony mogą mieć kontakt 
na wysypisku. Trwałe ściany boczne do miasta 
i budowlany bieżnik do pracy w terenie, czynią 
z ContiRe CityService specjalistę do zadań komu-
nalnych. 

Opona ContiRe CityService powstaje w proce-
sie bieżnikowania na gorąco, co obniża jej cenę 
zakupu względem opony nowej. Jeżeli rynek po-
zytywnie odpowie na taką propozycję, Continental 
wprowadzi całą gamę opon komunalnych, również 
jako zupełnie nowe produkty.

„Nie tylko pokazujemy nowe opony, ale również 
kompletnie nowe rozwiązania w oponach bieżni-
kowanych. Rozwijamy opony bieżnikowane, jako 
samodzielną linię produktową, rządzącą się swo-
imi prawami i spełniającą oczekiwania klientów” 
– podkreśla Marcin Cywiński z działu opon użytko-
wych Continental Opony Polska Sp. z o.o. ▐

Fot. K. Dziewicka

Specjalnie 
dla miejskiego serwisu
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Niedostatek

Ciężki segment reprezentowały głów-

nie hakowce przystosowane do transportu 

kontenerów, m.in. fi rmy Meiller oraz Hüf-

fermann. Meiller zaprezentował się przy 

tym z mniej znanej strony: przedstawił 

bramowca na podwoziu DAF-a CF. 

Unimog posłużył jako nośnik kolejnej, 

przenośnej piaskarki Schmidt. W intere-

sującą zabudowę „zimową” Küpper-We-

isser z lemieszem montowanym na czas 

transportu z boku pojazdu wyposażony 

był MAN TGS 28.400 6×4-4 BL. Tu cie-

miejski czyściciel) na bazie maleńkiego 

Fuso Cantera 3S13. Samochód ten cha-

rakteryzuje się wąską kabiną (niespełna 

1,7 m), co przy najkrótszym rozstawie osi 

2,5 m czyni go prawdziwym pogromcą bul-

warów, użytecznym przy sprzątaniu rozle-

głych parków czy deptaków, których nam 

ostatnio przybywa kosztem ulic i parkin-

gów. Nadwozie Schutza ma formę kontene-

ra, odchylanego przy rozładunku do tyłu. 

Na przedzie ma osobny schowek na miotły, 

łopaty i inne akcesoria. Śmieci wrzucane są 

przez otwory po bokach, zasłaniane roleta-

mi. Ładownia ma objętość 5,5 m3. 

Lekka śmieciarka Zoeller Micro HG 4,5 
z bocznym załadunkiem jest idealna 
do obsługi staromiejskich ulic. 

Trójstronna wywrotka W3F KH-Kipper z posypywarką 
Orion firmy Dobrowolski. Dodatkowo można zamontować 
pług śnieżny z przodu i po bokach pojazdu.

Crafter z napędem 6×6 i piaskarką Syntos może 
być użyteczny w okolicach, gdzie większy pojazd 
po prostu się nie mieści. 

Trzyosiowy Transporter jako środek lokomocji 
dla kosiarki. Nisko przebiegająca podłoga skrzyni 
ułatwia za- i rozładunek. 

Econic stale się rozwija. Obecnie dostał 
nowy silnik CNG, bazujący na dieslowskiej 
jednostce OM 936. 

Targowa nowość, „City Entsorger” firmy Schutz. 
Dzięki niemu sprzątanie alejek przy użyciu miotły, 
wiadra i łopaty przebiega sprawniej. 

kawe samo w sobie jest również podwo-

zie. Ostatnia, 9-tonowa oś jest kierowana 

i unoszona. Odpowiednie własności jezdne 

zapewniają dwie napędzane osie: przednia 

i pierwsza tylna. Dzięki temu pojazd ma 

wysoką nośność i sprawnie porusza się 

w warunkach zimowych. Zabudowę do za-

stosowań komunalnych pokazał również 

KH-Kipper. Na dwuosiowym podwoziu Sca-

nii G 4×4 zbudowano wywrotkę trójstronną 

z posypywarką. Płytę czołową dostosowano 

do montażu pługu śnieżnego. Wywrotka może 

być też wyposażona w pługi boczne czy żuraw 

hydrauliczny ze specjalistycznym osprzętem.

Scania przekonywała, że jej żywiołem 

jest również miasto, a posłużyła do tego za-

miatarka na podwoziu P320 CB 4×2 MHZ 

o rozstawie osi 3200 mm. Wykonała ją fi r-

ma Brock. Model SL200/2K ma stożkowe 

szczotki po obu stronach pojazdu. Nadwo-

zie wyposażone jest w zbiornik wody o po-

jemności 1200 l i mieści 6 m3 nieczystości. 

Niestety, zabrakło dużych śmieciarek na 

samochodach ciężarowych. Samych pod-

wozi ściśle dostosowanych do wymogów 

fi rm komunalnych również było niewiele. 

Wyróżniał się przede wszystkim zmoder-

nizowany po raz kolejny Mercedes Econic. 

Poza zmianami stylistycznymi pojawił się 

w nim nowy silnik na CNG, opracowany na 

bazie diesla OM 936 o pojemności 7,7 l. Jed-

nostka typu M 936 G osiąga moc 301 KM 

i maksymalny moment obrotowy 1200 Nm. 

Nawet jeśli specjaliści z branży komunalnej 

odczuliby niedosyt, wynikający z niedostatku 

wyspecjalizowanych zabudów na IAA, to targi 

z pewnością dostarczyły pomysłowych roz-

wiązań, które można zastosować wprost lub 

inspirując się nimi, opracować własne sposo-

by na usprawnienie pracy. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, KH-Kipper

Relacja z targów IAA w Hanowerze również w programie 
„Na Osi” na antenie Motowizji i TVR. 

Zapraszamy do oglądania.

www.truck-van.pl
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Do Poznania zjechało ponad 600 wy-

stawców i fi rm z Polski oraz zagrani-

cy. To ofi cjalne dane Międzynarodo-

wych Targów Poznańskich. Dokładnie tyle 

samo co przed rokiem. Niestety, wrażenie 

co do rozmachu imprezy było tym razem 

dużo gorsze. Na domiar złego odwiedzają-

cych było jak na lekarstwo. Mimo tego kilka 

fi rm sprzedało swoje maszyny, co potwier-

dza, że na targach cały czas robi się biznes.

Przegląd prezentowanych maszyn i urzą-

dzeń w jednym miejscu jest zawsze dobrą 

okazją, by porównać technologie, jakość, 

pomysłowość i wykonanie. Wystawcy za-

prezentowali kilka nowości, co świadczy 

o tym, że fi rmy nieustannie szukają no-

wych rozwiązań. Na ekspozycjach moż-

na było zobaczyć najnowsze propozycje 

z zakresu OZE, gospodarki odpadami 

i wodno-ściekowej, a także szerokiej oferty 

maszyn i urządzeń do wywozu nieczysto-

ści, sprzątania i utrzymania terenów zie-

lonych. Wśród kilkudziesięciu prezento-

wanych na targach tegorocznych nowości 

znalazły się produkty nagrodzone Złotym 

Medalem MTP.

Moda na „smart city”

Rozwiązania dla inteligentnych miast 

zdaniem wielu ekspertów są niezbędne, 

gdyż bez ich wdrożenia miasta nie będą 

w stanie, szczególnie w Polsce, sprostać 

stojącym przed nimi wyzwaniom oraz 

zapewnić odpowiedniego komfortu życia 

swoim mieszkańcom z uwzględnieniem 

ochrony środowiska naturalnego. Dobrym 

przykładem jest tu Barcelona, gdzie za-

implementowane zostały technologie do 

zarządzania wodociągami, parkingami, 

Zacięty barometr
Czterodniowe święto branży ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – targi Komtechnika 
to taki barometr branży. W tym roku chyba nie zadziałał dobrze. Wystawców było tyle co 
zawsze, zwiedzających jeszcze mniej.

Śmieciarka jednokomorowa Farid o pojemności skrzyni ładunkowej 18 m3 na podwoziu marki DAF LF. Owalna konstrukcja zbiornika na odpady pozwala na zasto-
sowanie współczynnika zgniotu 6:1 bez narażania go na jakiekolwiek uszkodzenia bądź deformacje. Podłoga skrzyni ładunkowej (ze stali Hardox 8 mm) umożliwia 
bardzo skuteczny odbiór bioodcieków, które grawitacyjnie zbierają się w jednym miejscu i poprzez króciec odpływowy są odprowadzane na zewnątrz.
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odpadami, sprzątaniem czy komunikacją 

miejską. Pomagają one miastu oszczędzać 

środki budżetowe, jednocześnie podno-

sząc jakość usług publicznych.

Nie da się zaprzeczyć, że postęp gospo-

darczy wpływa na rozwój: pozwala lepiej 

dbać o środowisko naturalne, wypraco-

wywać „zielone” technologie, oszczędzać 

zasoby i maksymalizować recykling. Dla-

tego ten biznes wymaga rozwiązań specja-

lizowanych, począwszy od najmniejszych 

„pracowników”. Oznacza to posiadanie 

bardzo kompaktowych pojazdów komu-

nalnych służących do czyszczenia ulic, 

wywozu śmieci, pielęgnacji obszarów zie-

lonych czy zimowego odśnieżania. Mają 

one służyć obszarom miejskim, gdzie nie 

ma możliwości wjazdu ciężki sprzęt.

Targi Komtechnika obfi towały w liczne 

produkty tego segmentu. Ciekawe pojaz-

dy można było oglądać m.in. na stoiskach 

fi rm Integra, Aebi Schmidt czy Kärcher. 

Tutaj wszystkie kołowe, kompaktowe po-

Johnston Sweepers CN101 to kompaktowa zamiatarka o szerokości 
1050 mm z wąskim rozstawem kół oraz sterowaniem umożliwiającym 
maszynie dostęp do najciaśniejszych chodników i ścieżek. Konfiguracja 
dwóch czołowych szczotek o średnicy 700 mm umożliwia skuteczne 
sprzątanie ślepych uliczek i 90-stopniowych naroży przy szerokości 
zamiatania do 2200 mm. Serce CN101 to 3-cylindrowy diesel Deutz, 
chłodzony olejem, zasilający napęd hydrostatyczny kół, skrętu przednich 
lub wszystkich czterech kół oraz zasilający napęd osprzętu.

Mercedes Antos 2533 L 6×2 ENA z zabudową do odbioru 
nieczystości stałych firmy Ekocel typ Medium XL-S. 
Zabudowa o objętości skrzyni ładunkowej do 23 m3

z załadunkiem tylnym, stosowana jest dla podwozi 
trzyosiowych o dmc 26 t. Zalety tego rozwiązania to duża 
ładowność, duża zwrotność – niewielki „zwis tylny” za tylną 
osią, optymalny rozkład nacisków na osie, elastyczny system 
modułowy oraz szeroki zakres zastosowania.
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paktową zamiatarkę Johnston Sweepers 

CN101. W gorących, suchych warunkach 

i w przypadku dużego zapylenia zmywarki 

uliczne są interesującą alternatywą dla za-

miatarek. Taki produkt, z rodziny CityJet 

oferował Aebi Schmidt. Z kolei Kärcher 

wchodząc w coraz cięższe nośniki narzę-

dzi, prezentował model MIC 84. Nie można 

także pominąć osprzętu dedykowanego dla 

małych ciągników rolniczych. Takie liczne 

rozwiązania promował New Holland dla 

swoich najmniejszych modeli.

Beczki, śmieciarki, hakowce

To segment branży komunalnej o „zwy-

kłych” rozmiarach, który był, jest i będzie 

jeszcze długo popularny. Tutaj można pro-

ponować klientom rozwiązania „budżeto-

we”, ale także „full option”. Jest to bardzo 

istotne dla przedsiębiorstw oczyszczania, 

ponieważ nasze miasta i gminy dysponu-

ją bardzo zróżnicowanymi możliwościami 

fi nansowymi.

Kajetan Nowak, 
przedstawiciel handlowy firmy Kärcher

W tym roku przedstawiamy na polskim rynku nowość – komunalny no-
śnik narzędzi MIC 84. Cieszymy się przy tym podwójnie, gdyż narzędzie 
to otrzymało złoty medal targów. Nośniki MIC dzięki szerokiej gamie do-
stępnych akcesoriów dodatkowych, mogą pełnić rolę wielosezonowych 
pojazdów komunalnych, przycinać żywopłoty, myć ulice, zimą skutecz-

nie odśnieżać oraz posypywać ulice i chodniki piaskiem bądź solą. Są niezawodne, przyja-
zne w obsłudze i w pełni wielofunkcyjne – niezbędne w każdym mieście i w każdej gminie.

jazdy łączyła zwrotność i wielofunkcyjność, 

co jest niezwykle istotne przy obsłudze 

miejsc, których przestrzeń jest znacznie 

ograniczona. Do innych ważnych cech na-

leżą: wydajność, niskie koszty utrzymania 

oraz wygoda obsługi. Integra promowała 

nowość na rynku polskim – super kom-

Aebi Schmidt jest wiodącym dostawcą innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie oczyszczania i odśnieżania 
powierzchni komunikacyjnych oraz koszenia obszarów 
zielonych na trudno dostępnym terenie. Model City 
Jet 300 HP ma zbiornik na wodę wykonany ze stali 
nierdzewnej. Wersja ta jest zalecana do szczególnie 
wrażliwych obszarów i podłoży. Zamiast używać 
wysokiego ciśnienia, czyszczenie odbywa się przy 
temperaturze wody 90°C.

MIC 84 to wielozadaniowy pojazd do różnorodnych prac komunalnych, 
przeznaczony do całorocznego użytkowania. W zależności od 
zastosowanych narzędzi, maszyna może pełnić rolę zamiatarki, 
odśnieżarki, solarki lub piaskarki, pługu śnieżnego, kosiarki 
z rozdrabniarką, urządzenia do strzyżenia żywopłotów i wielu innych. 
Przegubowa budowa nośnika umożliwia dokładne poruszanie się 
po własnych śladach, także na zakrętach. Trzypunktowe mocowania 
dla ciężkiego osprzętu np. pługu śnieżnego, stanowią standardowe 
wyposażenie. MIC 84 napędza silnik Kubota o mocy 84 KM.

Mobilne przesiewacze bębnowe Pronar MPB 14.44, 18.47 oraz 20.55 to jedne 
z większych targowych nowości. Tego typu urządzenia odpowiedzialne są 
za skuteczny rozdział frakcji o różnej wielkości. Poszczególne typy różnią się 
wyposażeniem i typem silnika. Przekonują zastosowaniem sprawdzonych, 
wysokojakościowych komponentów i łatwym dostępem do prac serwisowych. 
Wszystko to w bardzo dobrym stosunku ceny do wydajności. Ciekawostką jest 
sterowanie z pilota, zastosowanie opon lotniczych oraz separatora magnetycznego 
w taśmociągu. Do tej pory producent sprzedał 25 takich urządzeń.

Firma Pojazdy Komunalne GAMON została utworzona 
w 2014 r. Zarząd spółki mieści się w Rybniku, a oddział 
produkcyjny w Łodzi. W Polsce dilerem produktów PK 
GAMON jest firma POLCAB. Spółka projektuje, wykonuje 
i montuje na podwoziach samochodowych specjalistyczne 
urządzenia służące do hydrodynamicznego czyszczenia 
kanalizacji, wpustów i studzienek ulicznych czy transportu 
nieczystości płynnych.
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Najtańsze śmieciarki to rozwiązania jed-

nokomorowe, z tylnym zasypem i płytowym 

zgniataniem bez żadnych dodatków. Najlep-

sze, zarazem najdroższe posiadają lokalizację 

GPS z możliwością przesyłania danych za 

pośrednictwem internetu, a także zaawan-

sowane systemy dynamicznego ważenia oraz 

identyfi kacji pojemników za pomocą chi-

pów. Mogą być wielokomorowe. W trakcie 

odbioru odpadów pojemnik jest ważony na 

wadze dynamicznej: przed, a następnie po 

jego opróżnieniu. Antena stanowiąca ele-

ment wagi odczytuje informacje zapisane 

na chipie, wskazujące konkretny pojemnik, 

adres punktu odbioru odpadów, do którego 

jest przypisany oraz na jaką frakcję jest ten 

pojemnik przeznaczony. System łączy zebra-

ne w ten sposób dane wraz z lokalizacją GPS, 

dając dokładną informację, skąd odpady zo-

stały zabrane oraz ile ich było. Miasto może 

śledzić online, gdzie śmieciarka była, jest 

i jakie punkty trasy pozostały do wykonania, 

a wszystkie dane są dostępne natychmiast na 

serwerach fi rmy i miasta. Dzięki wagom dy-

namicznym o dokładności do 2 kg wiadomo, 

ile śmieci produkują poszczególni mieszkań-

cy, sklepy czy zakłady pracy.

W Poznaniu, na stoiskach fi rm Integra, 

Terberg, NTM oraz Mercedesa w parze 

z zabudowami Ekocel, można było podzi-

wiać kilka śmieciarek. Mniej było hakow-

ców (Hiab, Fassi i KH-Kipper), a wozów 

asenizacyjnych jak na lekarstwo (nowe 

oferował PK-Gamon). 

Bez utartych schematów

Branża wymaga także rozwiązań spe-

cjalistycznych i produkowanych nieseryj-

nie. Polski Pronar od lat produkuje mo-

bilne przesiewacze bębnowe. Stworzył już 

ich całą serię. Odznaczają się one wielo-

ma przemyślanymi rozwiązaniami. Zwró-

cono tu szczególną uwagę na łatwość ob-

sługi serwisowej, jakość zastosowanych 

elementów i prostą obsługę. Wszystkie 

mają nowoczesny i sprawdzony napęd 

bunkrowy, w którym pas żebrowy prowa-

Sławomir Matyśkiewicz, 
przedstawiciel handlowy firmy Pronar

Mobilne przesiewacze bębnowe Pronar to urządzenia dużego kalibru. 
Na Komtechnice 2014 zostały wyróżnione złotym medalem targów. 
Dzięki solidnej konstrukcji oraz prostej zasadzie działania nasze prze-
siewacze idealnie nadają się do pracy z różnymi materiałami – ziemią, 
kompostem, odpadami komunalnymi, węglem, kruszywem oraz bioma-
są. Bęben przesiewający może zostać wykonany zgodnie z życzeniem 

klienta – perforacja okrągła lub kwadratowa, o dowolnym rozmiarze oczka. Wymiary ma-
szyn i możliwość agregowania, np. z samochodem ciężarowym, pozwalają na poruszanie 
się po drogach publicznych bez występowania o specjalne zezwolenia. Otwierane osłony 
boczne dają możliwość szybkiego i sprawnego dostępu do silnika umieszczonego na 
obrotowej ramie.

Gospodarka odpadami w Polsce po 1989 

roku została poddana procesom transforma-

cji. Stała się jedną z najbardziej podatnych na 

konkurencję branż komunalnych, zwłaszcza 

w zakresie wywozu odpadów. Sektor ten 

uznaje się za przyszłościowy m.in. z powo-

du stałego popytu na świadczone usługi oraz 

stosunkowo wolnych zmian technologicz-

nych. Gospodarka komunalna obejmuje 

w szczególności zadania o charakterze uży-

teczności publicznej, których celem jest 

bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbioro-

wych potrzeb, gdzie liczy się niezawodność 

i funkcjonalność pojazdów. Muszą one prze-

dzierać się często przez wąskie uliczki, czy 

zaśnieżone drogi, a do tego zachować pełną 

zdolność do wykonywania swoich zadań. 

Wyzwaniu jest w stanie sprostać gama wielu 

zróżnicowanych pojazdów – od niewielkich 

samochodów dostawczych do dużych cięża-

rówek – o wszechstronnej możliwości insta-

lacji dodatkowych urządzeń. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański, R. Romaniuk

Na targach nie mogło 
zabraknąć tzw. hakowców na 
podwoziach 2- i 3-osiowych. 
Znaleźć można było 
zabudowy firm Hiab, Fassi 
i KH-Kipper. Ciekawostkę 
stanowiły rozwiązania 
hakowców z zasilaniem na 
gaz ziemny CNG.

W gamie mechanizmów zasypowych Terberg znajdują się niskie 
i wysokie urządzenia ze sterowaniem w pełni automatycznym lub 
manualnym, obsługujące wszystkie rodzaje pojemników na odpady. 
Mechanizmy zasypowe OmniMAX znacznie poprawiają efektywność 
pracy. W 7 s opróżniają pojemniki 2-kołowe, a w 12 s pojemniki 
4-kołowe. Aby spełnić wymagania normy EN 1501-5, wszystkie 
automatycznie sterowane mechanizmy zasypowe muszą być 
wyposażone w funkcję RPD (Rear Protective Device). Do tego celu 
stosuje się czujniki pracujące niezależnie od deszczu lub śniegu.

New Holland od wielu lat pracuje wspólnie z innymi 
firmami nad rozwojem osprzętu do ciągników. 
Firma ma ambicje oferować swoim klientom 
najlepsze rozwiązania poprzez innowacje i techniczną 
dalekowzroczność. Niezależnie czy jest to odśnieżanie, 
sprzątanie czy koszenie oferowane są wzajemnie 
kompatybilne urządzenia. Na zdjęciu kompaktowy 
ciągnik Boomer 50 z układem tylnego zawieszenia 
o udźwigu 1250 kg i odkurzaczem marki Mateu.

dzony jest przez specjalny wał napędowy. 

Dzięki przemyślanej koncepcji napędu 

wykluczone zostało prześlizgiwanie się 

i „uciekanie” pasa. Ten system porusza 

bez problemu nawet bardzo ciężki mate-

riał. Bęben przesiewający zharmonizowa-

ny jest ze sprawdzonym i niezawodnym 

systemem napędowym hydrauliczno-die-

slowskim. Praktyczne detale takie jak: 

łatwa do czyszczenia dwustopniowa 

chłodnica, większe rolki podtrzymujące 

na wlocie materiału i nowy odporny na 

ścieranie zgarniak na przenośniku ta-

śmowym odzwierciedlają doświadczenia 

użytkowników.
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Śmieciarki muszą być szybkie i eko-

nomiczne, ponieważ każda sekunda 

przy opróżnianiu pojemnika jest bar-

dzo ważna. Przyjmując, że takich pojem-

ników może być nawet 500 w ciągu dnia, 

wykorzystując do ich obsługi efektywne 

urządzenia, można zaoszczędzić ponad 

2 godziny. To przekłada się na zmniejsze-

nie kosztów paliwa i pracowników.

Prostokąty, 
owale i kółka

Budowa śmieciarek od wielu, wielu lat 

się praktycznie nie zmienia. Do najważ-

niejszych elementów należy tu zaliczyć 

skrzynię ładunkową z płytą wypychową, 

odwłok z wanną załadowczą (choć roz-

wiązania bez tego elementu są właśnie 

wprowadzane na rynek), płytę zgarniającą 

i prasę oraz aparat zasypowy. Ciągle najpo-

pularniejszym rodzajem zbiornika głów-

nego na śmieciarkach wykorzystywanych 

w kraju są rozwiązania o przekroju pro-

stopadłościanu. Zgniot realizowany jest za 

pomocą tzw. liniowego systemu prasowa-

nia, gdzie odpady – poprzez dopychanie 

przez płytę prasującą do płyty wypychowej 

– zmniejszają swoją objętość. Z kolei usu-

wanie zebranych odpadów odbywa się za 

pomocą ww. płyty wypychowej, czyli na-

pędzanej hydraulicznie ściany.

Drugim rozwiązaniem, zyskującym 

coraz większą popularność wśród użyt-

kowników, jest konstrukcja zbiornika 

o przekroju owalnym (obłym). W rozwiąza-

niach tego typu, ściany boczne mają kształt 

półokrągły i pozbawione są wzmocnień, 

w które wyposażone są wyżej wymienione 

konstrukcje skrzyniowe. Sposoby załadun-

ku oraz wypychania odpadów są jednak 

podobne do opisanych powyżej. Użytkow-

nicy często decydują się na zakup tego roz-

wiązania z uwagi na wyraźnie niższą niż 

w konstrukcjach żebrowanych masę i zwią-

zaną z tym możliwość zbierania i transpor-

tu większej ilości odpadów.

Kolejną stosowaną konstrukcją są 

zbiorniki okrągłe (bębnowe). Są one wy-

konywane w kształcie walca z rotacyjnym 

systemem prasowania. Najnowsze mode-

le tego typu mają stopień zgniotu porów-

nywalny z liniowym systemem zagęszcza-

nia. Niższa masa własna (w porównaniu 

do konstrukcji żebrowanych) jest ich 

atutem. Zbiornik bębnowy obraca się 

w jedną stronę, dzięki czemu, ugniatając 

odpady, równocześnie je miesza. Rozła-

dunek odbywa się poprzez obrót bębna 

w odwrotną stronę. Proces ten połączony 

jest z minimalnym nachyleniem bębna 

w kierunku jego tylnej części.

Dodatki grają rolę

Każda śmieciarka może mieć wyposa-

żenie dodatkowe, a zastosowanie niektó-

rych opcji może stawiać ich użytkownika 

„o krok” przed konkurencją. Wśród do-

datkowych opcji można wymienić system 

centralnego smarowania, GPS (punktu-

alność, dobór optymalnych tras, kontro-

la efektywności) czy urządzenia ważące 

odpady w trakcie ich załadunku bądź 

transportu. Jako wyposażenie dodatkowe 

do śmieciarki można zamówić też ciśnie-

niowe urządzenia do dezynfekcji i my-

cia opróżnianych pojemników, systemy 

Czy wiecie, że nowoczesne śmieciarki opróżniają pojemnik na odpady w mniej niż cztery 
sekundy? Jest to możliwe! A załoga wcale nie musi pracować na akord.

Śmieciarki wielokomorowe firmy NTM wykorzystywane przez przedsiębiorstwo usług 
komunalnych Ekosystem w Wąbrzeźnie. Niemal każdą ze śmieciarek ładowanych od tyłu 
firma może wyposażyć np. w dodatkową komorę z przodu bez prasy. Moduły te są od siebie 
całkowicie oddzielone, przez co nie zachodzi ryzyko wymieszania się frakcji odpadów. 
W połączeniu z zabudową dwukomorową otrzymujemy trzykomorowy system segregacji. 

Szybcy fachowcy
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szybkiej wymiany zabudowy na jednym 

podwoziu czy układy odbierające odcieki 

z odpadów. Do tego dochodzą elementy ma-

jące zapewnić bezpieczeństwo pracy (kame-

ry, czujniki cofania, fotokomórki itp.).

Trudny wybór

Wybór śmieciarki, która będzie opty-

malna ze względu na specyfi kę działalno-

ści danej fi rmy, jest dodatkowo utrudniony 

przez producentów tych pojazdów, którzy 

„bombardują” potencjalnych nabywców 

masą bardziej lub mniej przydatnych in-

formacji. Jakimi kryteriami kierować się 

zatem przy zakupie śmieciarki? 

Jeśli będziemy obsługiwać klientów do-

starczających odpady przemysłowe w sto-

sunkowo dużych pojemnikach, dobrym 

rozwiązaniem jest załadunek przedni. 

Wersja z dwoma ramionami (popularnie 

nazywana „nosorożcem”) posiada uchwy-

ty do pojemników z ich niezależnym ste-

rowaniem w lewo i prawo wobec osi pojaz-

du tak, by sprawnie pochwycić kontener. 

W następnej kolejności jest on podnoszo-

ny nad kabinę śmieciarki i za nią opróżnia-

ny do leja zasypowego.

Kolejny typ załadunku – boczny – z po-

wodzeniem znajduje zastosowanie w cią-

gach ulicznych. Tego typu śmieciarki ob-

sługują najczęściej pojemniki z odpadami 

z gospodarstw domowych. Załadunek 

odbywa się za pomocą kilku rodzajów apa-

ratów. Jest to uzależnione od typu obsługi-

wanych pojemników. Najczęściej spotyka 

się aparaty grzebieniowe, kłowe i szczyp-

cowe (te ostatnie obejmują pojemniki 

w ich obwodach). Niepodważalną zaletą 

śmieciarek z bocznym załadunkiem, wy-

posażonych w mechanizm obrotowy, jest 

szybka, jednoosobowa obsługa pojemni-

ków. Mogą one znajdować się nawet do 

3 m od krawędzi jezdni.

Najbardziej popularny w Polsce jest typ 

śmieciarek z załadunkiem tylnym. W tej 

wersji pojazd podnosi pojemniki, wcześniej 

podstawiane przez ładowaczy (najczęściej 

są to dwie osoby). Opróżnione kosze na-

leży odstawić na ich miejsce. W odniesie-

niu do wyżej przedstawionych rozwiązań, 

w tym wariancie różnica polega na tym, że 

większość pracy wykonuje załoga śmieciar-

ki. Decydując się na to rozwiązanie, należy 

pamiętać o jeszcze jednym aspekcie: apara-

ty zasypowe, zwane inaczej wrzutnikami, 

różnią się wysokością ich progów. Są one 

dostosowywane do potrzeb wynikających 

z rodzaju obsługiwanego rejonu. Niższe 

Niemiecka firma Faun oferuje skrzynie 
ładunkowe na śmieci w postaci walcowego 
zbiornika. Obrotowy bęben i linia śrubowa 
wewnętrznych łopatek odpowiada tutaj za 
zgniatanie śmieci. Podczas opróżniania kieru-
nek obrotów zostaje odwrócony. Zaletą tego 
rozwiązania jest dużo mniej skomplikowana 
budowa śmieciarki, szczególnie pod kątem 
układów hydraulicznych, wadą mniejsza 
pojemność przewożonych śmieci.

Skrzynia ładunkowa (zwana też zbiornikiem 
głównym) służy do gromadzenia 
transportowanych odpadów. W niej też 
następuje ich prasowanie. Do spotykanych 
w naszym kraju rozwiązań zbiorników 
głównych należą skrzynie ładunkowe 
o przekroju kwadratowym lub prostokątnym
(wzmacniane profilami lub wytłoczeniami), 
owalnym (gdzie przynajmniej dwie ściany 
mają obły kształt).

Śmieciarki ładowane z boku są wersją łado-
wania z przodu lub z tyłu. Zazwyczaj używane 
są do podnoszenia średniej wielkości 
pojemników, które ustawiane są na ulicy 
przed domami mieszkalnymi w określonym 
położeniu. Dzięki temu wystarcza tylko kierowca 
śmieciarki, który pełni też w tym wypadku 
rolę śmieciarza. Kierowca nie musi wychodzić 
z samochodu, chyba że pojemnik jest źle 
ustawiony. To niestety zdarza się często.

W gęsto zaludnionych aglomeracjach, z wąskimi uliczkami, nieocenione 
są małe, zwrotne śmieciarki pomocnicze. Są one montowane na lekkich 
podwoziach i zabierają odpady z tych wszystkich miejsc, gdzie dojazd 
dużym pojazdem jest utrudniony bądź nawet niemożliwy. Taki „mały 
pomocnik” może zabrać 5-6 m3 wstępnie sprasowanych odpadów 
do punktu deponowania. Tam z reguły śmieci trafiają już do większych 
pojazdów transportujących je na wysypisko.

Śmieciarki z reguły zabudowywane są na podwoziach w wersji trwale 
zamontowanej, stałej. Interesujące może być jednak zastosowanie 
poszczególnych zabudów w wariancie wymiennym, przystosowanym 
do urządzenia hakowego. Użytkownik zyskuje wtedy możliwość 
wykorzystania nośnika do innych prac, jak: zamiatanie, wywóz szamba 
czy posypywanie. Takie rozwiązanie oferuje np. polski Pomot w postaci 
kontenera-śmieciarki KS 8.
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miejsce, zdecydowanie zmniejszy się po-

jemność śmieciarki.

Gdzie ta szybkość

Kryterium szybkości pracy dzisiejszej no-

woczesnej śmieciarki zależy od wielu czynni-

ków. Przykładem może być – banalny na pozór 

– sposób otwierania pojemników. W miejsce 

elektrycznych czy pneumatycznych „otwie-

raczy” dobrym rozwiązaniem są kombina-

cje zwykłych poprzeczek. Wyrzutniki coraz 

częściej pracują w trybach automatycznych. 

Podjazd kubła – chwyt – wysyp – powrót. Po-

mijane jest tu całkowicie ręczne nadziewanie 

pojemnika na wysięgniki w odwłoku. Ważna 

jest także niska krawędź zasypu oraz możli-

wość obsługi odpadów z różnych pojemni-

ków. Istotne znaczenie odgrywa także sama 

masa zabudowy. Przykładowa różnica pomię-

dzy zabudową prostopadłościenną a owalną 

o tej samej pojemności może sięgnąć 500 kg,

a pomnożona przez liczbę kursów w ciągu 

dnia (np. cztery) daje już 2000 kg. W ska-

li miesiąca może to dać wymierną różnicę 

w rachunku ekonomicznym. 

Reasumując, podejmując decyzję o za-

kupie śmieciarek, należy mieć na wzglę-

dzie wielkość obsługiwanego obszaru 

i charakter zabudowy, liczbę punktów od-

bioru odpadów i ich odległość od punktu 

opróżniania śmieciarki, a także ilość i ro-

dzaj zabieranych odpadów. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański, Faun, NTM, WUKO, 

Pomot, Dobrowolski, e-stal

będą przydatne przy obsłudze terenów słabo 

zaludnionych, zaś wyższe lepiej się spraw-

dzą przy gęstej zabudowie (np. na osiedlach 

mieszkaniowych) bądź przy obsłudze fi rm.

Często równolegle z tylnym lub bocz-

nym systemem rozładowywania pojem-

ników wprowadza się załadunek górny 

z zastosowaniem żurawia dźwigowego. Jest 

to nieocenione rozwiązanie przy zbiór-

ce selektywnej, które służy do opróżnia-

nia pojemników potocznie nazywanych 

„dzwonami”. Żuraw montowany jest naj-

częściej między kabiną podwozia a skrzy-

nią ładunkową śmieciarki. Takie rozwią-

zanie jest optymalne, jeśli weźmie się pod 

uwagę obciążenie nośnika. Niestety, trze-

ba jednak zdać sobie sprawę z faktu, że 

z uwagi na zajmowane przez to urządzenie 

Śmieciarki ładowane z tyłu (najpopularniejsze) zazwyczaj 
obsługują domy mieszkalne. Mają otwór z tyłu, na który obsługa 
śmieciarki ładuje pojemniki na śmieci wytaczane ze śmietników, 
zsypów na ulicę. Tego typu samochody mają zazwyczaj systemy 
zgniatania śmieci, które zmniejszają ich objętość. 
Do obsługi wymaganych jest tu kilka osób, zazwyczaj trzy 
(kierowca + dwóch ładowaczy).

Śmieciarki ładowane z przodu można spotkać w obsłudze przemysłu, 
np. fabryk, są bardzo popularne m.in. w Ameryce Północnej. Mają 
wysięgniki z przodu, które są wkładane w specjalne otwory w pojemnikach 
na śmieci. Następnie pojemnik jest unoszony do góry, a śmieci wpadają 
w otwór komory. Do obsługi wystarcza zazwyczaj jedna osoba, ponieważ 
to auto podjeżdża pod kubeł, a nie odwrotnie. Rozwiązanie to wymaga 
większych placów manewrowych i porządku w ustawianiu pojemników.

Często spotykanym rozwiązaniem jest zastosowanie żurawia. 
Montowany jest on między kabiną a zbiornikiem lub w tylnej części 
skrzyni ładunkowej. Pozwala to uzyskać dobre narzędzie do opróżniania 
pojemników typu „dzwon” ustawianych zarówno na ziemi, jak i pod 
jej powierzchnią (np. w specjalnych bunkrach). Przy wyborze tego 
typu rozwiązania należy zwrócić uwagę na długość wysięgu żurawia, 
a przede wszystkim na dopuszczalne obciążenia przy poszczególnych 
stopniach jego wysunięcia. Interesującą opcją jest możliwość zdalnego 
sterowania dźwigu poprzez radio – zapewnia to komfort obsługi przez 
jednego pracownika oraz zwiększa bezpieczeństwo tej operacji.

Stale rozwijającym się działem 
gospodarki odpadami jest 
ich selektywna zbiórka. Do 
odbioru wysegregowanych 
odpadów wykorzystywane są 
śmieciarki wielokomorowe. 
Są to zabudowy o przy-
najmniej dwóch komorach, 
do których ładowane są różne 
frakcje odpadów.

Odwłok z wanną załadowczą. Najogólniej rzecz 
ujmując, składa się on ze ścian i wanny, a służy 
do zamocowania szeregu urządzeń potrzebnych 
do sprawnego przeprowadzenia załadunku 
odpadów, które po opróżnieniu pojemnika 
trafiają właśnie do wanny załadowczej, skąd są 
zagarniane przy wykorzystaniu płyty prasującej. 
Oferowane konstrukcje wanien różnią się 
zasadniczo grubością i jakością stosowanych 
blach oraz pojemnością.

www.truck-van.pl

11/201424 TruckTruckVanVan&

KOMUNALNEKOMUNALNEŚmieciarkiŚmieciarki



NOWY
I   ECO

Van of the Year 2015



Daily zwyciężyło, pokonując ostrą 

konkurencję. W tym roku kandyda-

tów do tytułu było wyjątkowo dużo. 

Jednak na 24 jurorów reprezentujących 

różne kraje europejskie, aż 23 przyznało 

najwyższe noty Iveco Daily. 

„Gratulujemy Iveco zaprojektowania 

i uruchomienia produkcji doskonałej, nie-

Samochód odpowiada na wszystkie wy-

mogi nowoczesnego transportu, nie 

tylko miejskiego. Innowacje znalazły 

się w układzie napędowym, kabinie oraz 

w ładowni. Konstruktorzy nie pozostawiają 

wątpliwości: przyszłość należy do pojazdów, 

które potrafi ą więcej niż tylko jechać. 

Umie się zachować

Furgonetka Iveco Vision została wy-

posażona w hybrydowy układ napędowy 

Dual Energy. Dostosowuje on tryb pracy 

samochodu do chwilowych wymagań, 

czyniąc go mało uciążliwym w mieście 

i wydajnym na dalekich trasach. Dual 

Energy składa się z silnika elektrycznego 

zamontowanego przy wale napędowym 

oraz 4-cylindrowego silnika wysokopręż-

nego o pojemności 2,3 l zasilanego przez 

wtrysk common rail drugiej generacji. 

W centrum miasta samochód może ko-

rzystać wyłącznie z napędu elektryczne-

go. Jego zasięg wynosi wówczas 40 km, 

a prędkość maksymalna jest ograniczona do 

50 km/h. Na przedmieściach układ napędo-

wy funkcjonuje jak typowa hybryda równo-

legła. Silnik elektryczny wspomaga rusza-

nie i rozpędzanie oraz służy jako generator 

odzyskujący energię hamowania. W długiej 

trasie Iveco używa wyłącznie silnika Diesla 

i osiąga prędkość maksymalną 130 km/h. 

Zmiana biegów oraz sterowanie układem 

napędowym odbywa się automatycznie. 

Iveco 
Vision
Na wystawie IAA w Hanowerze 
Iveco zaprezentowało 
samochód dostawczy 
przyszłości, który uprzedza 
życzenia kierowcy.

Elegancko i przestronnie. Poruszanie się wewnątrz 
jest wygodne, a wskaźniki na tablicy rozdzielczej 
podają najważniejsze w danej chwili informacje. 

Kierowca może dobrać ich zestaw w znacznym zakresie 
do własnych potrzeb. 

Van of the 
Year 2015
Iveco Daily zdobyło tytuł 
„Van of the Year 2015”. 
Nagroda została wręczona 
podczas 65. Międzynarodo-
wych Targów Samochodów 
Użytkowych IAA 
w Hanowerze, odbywających 
się na przełomie września 
i października. 

lath Sweeney z Irlandii, przewodniczący 

jury konkursu. 

Iveco Daily pokonało przewagą aż 17 

punktów drugiego w kolejności kandydata 

do tytułu, Mercedesa Vito. Trzecie miejsce 

zajął Ford Transit. W pokonanym polu 

zostały m.in. Renault Trafi c i Opel Vivaro 

oraz nowe, dostawcze modele Fiata, Peu-

zwykle licznej rodziny Daily, która zawiera 

furgony i podwozia z kabiną, wyposażone 

w bardzo różnorodne źródła napędu: silni-

ki Diesla, gazowy oraz elektryczny. W przy-

szłym roku pojawi się wersja 4×4. Iveco po 

raz drugi zdobywa tę nagrodę i podobnie 

jak za pierwszym razem, w 2000 roku, 

w pełni na nią zasługuje” – powiedział Jar-
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Służy pomocą

Projektantom zależało na maksymalnym 

ułatwieniu pracy kierowcy. Tablica rozdziel-

cza ma postać ekranu, który podaje naj-

ważniejsze w danej chwili parametry pracy. 

Obok znajduje się podstawka na tablet. Iveco 

Vision ma na pokładzie system monitoru-

jący stan zdrowia i poziom uwagi kierowcy 

oraz oceniający sposób, w jaki prowadzi. 

Swoją pomoc oferuje także system sterujący 

układem napędowym stosownie do topogra-

fi i drogi przed pojazdem. Chodzi o maksy-

malne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 

oraz wspieranie oszczędnej jazdy. 

Niezwykłym dodatkiem jest biegnący 

pod dachem, szeroki ekran, na którym jest 

wyświetlany panoramicznie widok z trzech 

kamer, pełniących funkcję lusterek wstecz-

nych. „Martwe pola” zostały w ten sposób 

praktycznie całkowicie wyeliminowane. 

Dostępny jest również widok auta „z lotu 

ptaka”. Vison ma wszystkie, współczesne 

układy wspomagające jazdę, w tym system 

automatycznego parkowania, wykrywania 

pieszych oraz samodzielnej jazdy w korku. 

W kabinie jest tylko jedno miejsce. Wy-

godny dostęp do niego od strony chodnika 

zapewniają odsuwane drzwi i wysuwany 

stopień. Z lewej strony nadwozia nie ma 

drzwi w ogóle. 

Z tyłu jest dwuczęściowa klapa. Jej 

górna część odchyla się wysoko do góry, 

a dolna opuszcza nisko i może posłużyć 

jako stopień. W ładowni znajduje się ru-

choma platforma. Wysuwa się częścio-

wo na zewnątrz, aby można było na niej 

wygodnie ustawić paczkę czy skrzynkę. 

Potem wsuwa się z powrotem. Ładunek 

spoczywający na podłodze jest przytrzy-

mywany przez wysuwające się z boków 

„harmonijki” napełniane sprężonym ga-

zem. Wyżej są estetyczne, składane półecz-

ki na mniejsze pudełka. Między ładownią, 

a kabiną jest swobodne przejście. 

Niczego nie marnuje

Wnętrze Iveco Vision jest widne dzięki 

bogato przeszklonemu dachowi oraz atrak-

cyjnemu oświetleniu. Przednie słupki są 

ażurowe, co służy polepszeniu widoczności. 

W dach wbudowane są ogniwa słoneczne, 

które poprawiają bilans energetyczny samo-

chodu. Temu samemu celowi podporządko-

wane są także światła złożone z diod LED. 

Samochód wspiera się na ramie. W jej 

konstrukcji, tak jak w budowie nadwozia 

wykorzystano kompozycję lekkich, ale 

mocnych materiałów: stali o wysokiej wy-

trzymałości oraz tworzyw sztucznych. No-

woczesne materiały zastosowano również 

w zawieszeniu kół, wytrzymałym i zapew-

niającym dobre własności jezdne. 

Karoseria jest opływowa i ma elementy 

charakterystyczne dla najnowszego Daily. 

Pod podwoziem projektanci umieścili gład-

ką pokrywę, która zmniejsza opór aerody-

namiczny, a dzięki wymiennikowi ciepła 

usprawnia chłodzenie układu napędowego. 

Iveco Vision skupia w sobie najnowocze-

śniejsze rozwiązania z różnych dziedzin. Po-

wstał przy współpracy licznych specjalistów 

m.in. z fi rm ArcelorMittal, Bosch, Brembo, 

Denso, Fiat Powertrain (FPT), ZF Lenksys-

teme i Xperion. Jest wprawdzie samochodem 

eksperymentalnym, ale duża część z zastoso-

wanych w nim urządzeń pracuje już w autach 

seryjnych, a inne są gotowe do wdrożenia. ▐

geot i Citroëna. Według zgodnej opinii ju-

rorów, Iveco: „najbardziej przyczyniło się 

do podniesienia standardów wydajnego 

i zrównoważonego towarowego transportu 

drogowego przebiegającego z poszanowa-

niem dla środowiska naturalnego i bezpie-

czeństwa ludzi.” 

Odbierając nagrodę z rąk przewodni-

czącego jury, prezes Iveco Pierre Lahut-

te powiedział: „uhonorowanie nowego 

Daily prestiżowym tytułem samochodu 

dostawczego roku jest dla nas wielkim za-

szczytem. Ten model wprowadza znaczne 

ulepszenia w zakresie całkowitych kosz-

tów posiadania, komfortu, zwrotności, 

wydajności i trwałości. Chcielibyśmy za-

dedykować tę nagrodę naszym klientom, 

którzy każdego dnia liczą na tego nieza-

wodnego i godnego zaufania towarzysza 

pracy”. 

Do dnia dzisiejszego sprzedano na ca-

łym świecie ponad 2,6 mln egzemplarzy 

Daily w 110 krajach. Fundamentami suk-

cesu dostawczego modelu Iveco są wszech-

stronność, wytrzymałość oraz niskie kosz-

ty eksploatacji. Jest wydajnym środkiem 

transportu, sprawdzającym się w różnych 

warunkach na kilku kontynentach. Daily 

jest produkowane w zakładzie Iveco w Su-

zarra, niedaleko Mantui we Włoszech. 

Nagroda „Van of the Year” jest przyzna-

wana nieprzerwanie od 1991 r. W gronie 

jurorów zasiadają fachowi dziennikarze, 

reprezentujący specjalistyczne czasopisma 

poświęcone pojazdom użytkowym. Jest 

najbardziej prestiżowym, branżowym wy-

różnieniem w Europie. ▐

Wysuwana platforma ułatwia załadunek, 
a w ścianach bocznych jest ukryty automa-
tyczny system mocowania ładunku. Wyżej 
są składane półki na mniejsze pakunki.

„Uhonorowanie nowego Daily prestiżowym tytułem samochodu dostawczego roku jest 
dla nas wielkim zaszczytem. Ten model wprowadza znaczne ulepszenia w zakresie całkowitych 
kosztów posiadania, komfortu, zwrotności, wydajności i trwałości. Chcielibyśmy zadedykować 
tę nagrodę naszym klientom, którzy każdego dnia liczą na tego niezawodnego i godnego 
zaufania towarzysza pracy” – powiedział Pierre Lahutte, prezes Iveco (z prawej) podczas 
odbierania statuetki „Van of the Year 2015”.
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Dostawcze Iveco słynie z wytrzyma-

łości i to się nie zmieniło. Jednak do 

tradycyjnych zalet doszły nowe, które 

sprawiają, że Daily jest bardziej przyjazne dla 

użytkowników. Wzrósł komfort, polepszy-

ły się własności jezdne, a w bogatej ofercie 

furgonów są wersje zarówno dla bardzo wy-

magających, jak i tych, którzy cenią przede 

wszystkim pojazdy wszechstronne i zwinnie 

poruszające się w gorączce ruchu miejskiego. 

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

Praktyczna elegancja

III generacja Daily ma z gruntu nowe 

nadwozie. Projektanci dołożyli starań, aby 

wyróżniała się na drodze. Sylwetka Iveco 

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

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

przechować np. trójkąt ostrzegawczy oraz 

rzadziej używane, a potrzebne w pracy ak-

cesoria. Środkowe oparcie kryje składany 

stolik z klipsem do przytrzymania doku-

mentów. Kieszenie w drzwiach są bardzo 

głębokie, a dodatkowo jest pod nimi skryt-

ka z odchylaną pokrywą, zabezpieczoną 

linkami. Dostęp do niej jest możliwy po 

otwarciu drzwi. Konstruktorzy do maksi-

mum wykorzystali przestrzeń kabiny. 

Do opcji należy system IVECONNECT 

obejmujący radio, odtwarzacz MP3, złą-

cze Bluetooth, nawigację i kamerę cofania. 

W przyszłości będzie on mógł  współpra-

cować z systemem telematycznym, stoso-

wanym przez fl otę właściciela pojazdu. 

Atrakcyjną stylizację Daily można 

wzbogacić, dopasowując ją do indywidu-

alnych gustów i potrzeb. Na liście akceso-

riów są m.in. ozdobne pasy na pokrywie 

silnika, orurowanie chroniące przód, progi 

po bokach oraz spojler na dachu. ▐

znamionuje siłę, ale nie jest ociężała. Bu-

dzi instynktowne zaufanie. Najbardziej 

narażony na otarcia i stłuczki dół nadwo-

zia jest chroniony przez szerokie zderzaki 

i panele z tworzywa sztucznego. Obejmu-

ją one również dolną część tylnych drzwi 

furgonów. Na pewno docenią to kierowcy, 

którym przynajmniej raz w życiu drzwi 

wyśliznęły się z ręki i uderzyły o słupek lub 

inną przeszkodę. Urozmaicona linia dol-

nych osłon ożywia sylwetkę. 

Refl ektory są umieszczone wysoko, na 

krawędziach obudowy silnika, która jest 

cofnięta w stosunku do zderzaka i jakby 

„wsunięta” między lekko wystające na ze-

wnątrz nadkola. Dzięki temu światła są 

dobrze chronione przed uszkodzeniem. 

Duża przednia szyba tworzy wizualnie 

jedną całość z oknami bocznymi. Jej dolna 

krawędź biegnie nisko i płynnie łączy się 

z opadającą pokrywą silnika. Daily wy-

gląda nowocześnie, a zarazem zapewnia 

jadącym dobrą widoczność. Praktycznym 

detalem są pionowe klamki na drzwiach 

do kabiny oraz do ładowni. Są bardzo wy-

godne, gdy trzeba często wsiadać i wysia-

dać oraz otwierać i zamykać samochód. 

Nowe Iveco Daily ma również niższy 

współczynnik oporu powietrza. Najbar-

dziej opływowy z furgonów ma Cx=0,316, 

co jest korzystne nie tylko dla oszczędnej 

jazdy. Niższy jest również poziom hałasu 

w kabinie. 

Wygoda i przestrzeń

Wnętrze zmieniło się radykalnie, ale 

projektanci nie zaprzepaścili żadnej z zalet 

poprzedniej generacji Daily. Nadal można 

swobodnie przechodzić w poprzek kabi-

ny i bez wysiłku sięgać do mechanizmów 

sterowania pojazdem. Krótka dźwignia 

zmiany biegów, umieszczona tuż przy 

kierownicy umożliwia sprawną zmianę 

przełożeń. Sama kierownica jest mniejsza, 

ustawiona bardziej pionowo i lepiej leży 

w dłoni. Iveco natychmiast reaguje na 

gesty kierowcy, co zwiększa przyjemność 

z jazdy. Człowiek ma wrażenie doskona-

łego kontaktu z samochodem. Manew-

rowanie jest łatwe. Pozycja za kierownicą 

zbliżyła się do tej, jaką zajmuje się w samo-

chodzie osobowym. Fotel został umiesz-

czony o 1,5 cm niżej niż poprzednio. 

Tablica rozdzielcza układa się w rozcią-

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

ne, ale również wygodne. Środek zajmują 

przyciski i pokrętła urządzeń, z których 

korzysta nie tylko kierowca, ale również 

pasażerowie. Jest tu m.in. sterowanie na-

wiewem lub klimatyzacją, radio, a także 

chowany uchwyt na kubek oraz znormali-

zowana kieszeń DIN. Cały parapet zajmują 

trzy, zamykane, szerokie schowki. 

Pożytecznie wykorzystano również pod-

stawę podwójnej kanapy pasażerskiej. Po 

odchyleniu poduszek siedzeń odsłania się 

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

Po odchyleniu siedzisk kanapy odsłania 
się pojemny i bezpieczny schowek. 

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

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

różne oczekiwania nabywców. Rynek 

samochodów dostawczych wciąż się 

zmienia. Obecnie klienci poszukują na 

ogół pojazdów z nadwoziem zamkniętym. 

Nie tylko, aby transportować ładunki, ale 

aby zbudować na ich bazie pojazd serwiso-

wy czy podręczny warsztat. 

W odpowiedzi Iveco wzmocniło ofertę 

furgonów, nie zapominając jednak o na-

bywcach zainteresowanych podwoziami, 

także tymi do najcięższych prac. 

Bułka i spółka

Dopuszczalna masa całkowita różnych 

odmian nowego Daily zawiera się w prze-

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

riant 7,2-tonowy, konkurujący już właści-

wie z lekkimi ciężarówkami. Do wyboru 

są nadwozia furgonowe, w tym częściowo 

przeszklone z kabinami wyposażonymi 

w drugi rząd siedzeń, podwozia pod zabu-

dowę z kabiną pojedynczą lub brygadową 

oraz minibusy. 

Z racji dużej nośności i zróżnicowanej 

oferty rozstawów osi podwozie Iveco nadal 

jest jednym z najlepiej przystosowanych 

do budowy małych autobusów miejskich, 

lokalnych i turystycznych. Jest też świetne 

jako baza dla obszernego samochodu kem-

pingowego. Możliwości jest mnóstwo, a bę-

dzie jeszcze więcej. W pierwszej kolejności 

na linię produkcyjną trafi ły modele z napę-

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

nowa wersja 4×4. Jej poprzednicy są znani 

z jak najlepszej strony w służbach energe-

tycznych, straży pożarnej i w wojsku. 

Pod dachem

Pozostając specjalistą w wielu dziedzinach, 

Daily jeszcze lepiej może sprostać zwykłym, 

codziennym obowiązkom, takim jak dowóz 

pieczywa, poczty czy świeżej prasy. W furgo-

nach do wyboru są 3 rozstawy osi, 5 długości 

nadwozia oraz 3 wysokości dachu. Najmniej-

szy furgon ma rozstaw osi 3000 mm, długość 

5040 mm i objętość 7,3 m3. Największy 

przy rozstawie osi 4100 i długim zwisie 

tylnym ma przepastną ładownię mierzącą 

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

ność przekracza 4 t. Imponujący wynik 

o dużym znaczeniu praktycznym i ekono-

micznym. Można przewieźć więcej ładunku 

mniejszą liczbą kursów. 

Pomiędzy tymi skrajnościami są sa-

mochody, które skutecznie rywalizują 

w najpopularniejszym przedziale rynku 

furgonów z ładownią o wielkości 9÷11 m3. 

Wyróżniają się tu dwa modele ze średnim 

rozstawem osi 3520 mm: jeden o objęto-

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

tle konkurentów mają niezwykle korzyst-

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

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

ści całkowitej. Wynosi on odpowiednio 

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

Obydwa modele mają przy tym typową 

w tym segmencie długość całkowitą: 5560 

oraz 5950 mm, a średnica zawracania 

mierzona po śladzie kół wynosi 11,9 m. 

Samochody te idealnie wstrzeliwują się 

w potrzeby użytkowników, którzy cenią nie 

tylko uniwersalne nadwozia, ale również 

łatwość poruszania się pojazdem w zróżni-

cowanych warunkach drogowych, zarów-

no na krótkich, miejskich odcinkach, jak 

i w dłuższych trasach. 

Ważną zaletą nowych furgonów Daily 

jest obniżona o 55 mm podłoga. Dzięki 

temu załadunek wymaga mniej wysiłku 

i może odbywać się szybciej, a Iveco trafi -

ło do czołówki samochodów dostawczych 

z tylnym napędem, gdy mowa o wysokości 

podłogi nad jezdnią. 

Na ramie

Podwozia mają dmc od 3,5 do 7 t, 

6 rozstawów osi do wyboru od 3000 do 

4750 mm i możliwość zabudowy nadwozi 

o długości od 3000 do 6190 mm. Nośność 

ramy dochodzi do 4,7 t! 

Interesującą nowością do lżejszych prze-

wozów jest wersja z rozstawem osi 4100 mm

na pojedynczym ogumieniu z tyłu. Może 

ona być wyposażona w nadwozie o mak-

symalnej długości ponad 4800 mm. Do jej 

zalet należy zwrotność oraz stosunkowo 

niskie koszty eksploatacji. 

Ciężkie odmiany Daily wyposażone są 

w bliźniacze ogumienie. Wraz z wpro-

wadzeniem nowego modelu one również 

zyskały, ponieważ wzrosła nośność osi. 

Iveco jest pod tym względem najlepsze na 

rynku. 

Konstruktorzy nowego Daily uwzględ-

nili również wymagania użytkowników 

samochodów kempingowych. Wydaj-

ny układ napędowy i ergonomia kabiny 

mówią same za siebie. Dochodzi do tego 

bogate wyposażenie opcjonalne zawie-

rające akcesoria informatyczno-telema-

tyczne, m.in. nawigację. Podwozia o dmc 

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

jedynczych lub podwójnych umożliwiają 

tworzenie „domów na kołach” na krótsze 

i dłuższe wyprawy. ▐

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

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

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

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

re dostarcza kierowcy doznań 

podobnych do tych, jakie znamy 

z lżejszych pojazdów. Iveco zostało udo-

skonalone wszechstronnie i to, co można 

zobaczyć i poczuć w dotyku koresponduje 

z wrażeniami rodzącymi się, gdy Daily się 

rozpędzi. 

W kontakcie

Do zalet samochodów wspartych na 

ramie, należy elastyczność w zabudowie 

podstawowych zespołów, w tym elemen-

tów podwozia. Daily nadal ma mocną 

ramę złożoną z podłużnic o profilu ce-

owym oraz rurowych poprzeczek. Mię-

dzy innymi dzięki niej zdobyło wiernych 

klientów oraz zyskuje nowych, także 

tam, gdzie droga lub ładunek wysoko 

stawiają poprzeczkę. Projektując nowy 

model, inżynierowie postanowili wzbo-

gacić go o zalety, które są ważne w świe-

cie, gdzie „czas to pieniądz” i pośpiech 

jest rutyną. 

Z osiągami wzmocnionych silników 

korespondują własności zawieszenia. 

Nowością jest przednie zawieszenie 

typu Quad Leaf. Składa się z podwój-

nych wahaczy i poprzecznych resorów 

piórowych. Zajmuje mniej miejsca i jest 

lżejsze niż poprzednio, ale wytrzymuje 

obciążenie dochodzące do 1900 kg, czyli 

o 100 kg większe. Zapewnia także o 45 mm

wyższy prześwit. Wynosi on teraz 175 mm.

Dzięki Quad Leaf większy jest również 

kąt skrętu kół. Najlepszy pod tym wzglę-

dem model ma średnicę zawracania mię-

dzy krawężnikami wynoszacą zaledwie 

10,5 m. 

Główną zaletą wynikającą z zastosowa-

nia nowego zawieszenia są lepsze własno-

ści jezdne. Daily zachowuje się bardziej 

stabilnie zarówno na prostej, jak i w zakrę-

tach. Jest to ważne w minibusach, ale ku-

rierzy, którzy mają pilne przesyłki, również 

docenią właściwości nowej konstrukcji. 

Do zalet Quad Leaf należy prostota 

obsługi. Jest ono montowane w lżejszych 

wersjach samochodu. Cięższe mają typowe 

dla Daily zawieszenie Quad-Tor, które wy-

korzystuje regulowane, podwójne wahacze 

i drążki skrętne. Zostało ono wzmocnione. 

W modelach o dmc 3,5÷5 t wytrzymuje 

nacisk 2100 kg, a w cięższych aż 2500 kg. 

Zmodernizowane, tylne osie stosowane 

w lżejszych wariantach z pojedynczym 

ogumieniem mają nośność 2240÷2430 kg.

Dzięki zmienionej geometrii zawiesze-

nie przeciwdziała występowaniu nad-

sterowności. Amortyzatory są ułożone 

inaczej niż poprzednio i lepiej tłumią 

nierówności. Zespół jest o 8 kg lżejszy 

i umożliwił obniżenie podłogi przedziału 

ładunkowego. 

Ciężkie Daily zachowały wytrzymałe 

tylne zawieszenie wielopiórowe. Na liście 

opcji znajduje się zawieszenie pneuma-

tyczne, użyteczne w minibusach oraz sa-

mochodach kempingowych. 

Poza montowanym w standardzie ukła-

dem ESP Daily ma również system LDSW, 

który za pomocą sygnału akustycznego 

ostrzega kierowcę przed niezamierzonym 

zjechaniem z pasa ruchu. 

Więcej za mniej

Bogata oferta silników zawiera ogółem 

9 jednostek napędowych o mocy od 106 

do 205 KM. Trzy z nich mają pojemność 

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

jest wariant o zapłonie iskrowym, przy-

stosowany do zasilania sprężonym gazem 

ziemnym (CNG). Osiąga on moc 136 KM.

Silniki nowego Daily 
są mocne i oszczędne. 

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

Nowe Iveco Daily – gama silników

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

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

2000 bar. Zastosowano pierścienie tłoko-

we o obniżonym tarciu oraz olej silnikowy 

o niskiej lepkości. Silniki wyposażone wy-

łącznie w układ recyrkulacji spalin EGR 

są zgodne z normą Euro 5+. Te, które 

wyposażono w układ wydechowy z SCR 

spełniają normę Euro 6. Iveco skorzystało 

w nich z doświadczeń uzyskanych podczas 

konstruowania najnowszego Stralisa Hi-

-Way i jego katalizatora Hi-eSCR (High 

Effi  ciency SCR). Dlatego zużycie AdBlue 

przez Daily Euro 6 jest bardzo małe i nie 

przekracza 3% zużycia oleju napędowego. 

W praktyce zbiornik AdBlue o pojemności 

22 l powinien wystarczyć na przejechanie 

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

łych DPF informuje kontrolka na tablicy 

rozdzielczej. Jego regeneracji można doko-

nać, wciskając w odpowiedniej kolejności 

pedały. 

Zmiany w jednostkach napędowych 

miały na celu przede wszystkim obniże-

nie zużycia paliwa. Dodatkowo konstruk-

torzy przewidzieli alternator, który uzu-

pełnia energię w akumulatorach głównie 

w momencie hamowania silnikiem. 

W większości silników dostępny jest 

układ Eco-Switch, który zmienia cha-

rakterystykę silnika, obniżając moment 

obrotowy. Równocześnie ogranicznik nie 

pozawala przekraczać 125 km/h. Klima-

tyzacja EcoMac używa sprężarki stosow-

nie do chwilowego zapotrzebowania na 

wychłodzone powietrze. 

Po zsumowaniu udoskonalenia za-

owocowały przeciętnym spadkiem zu-

życia paliwa o 5,5%. W Daily wyposa-

żonych w pakiet EcoPack można spo-

dziewać się spadku spalania w mieście na-

wet o 14%. ▐

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

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

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

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

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

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

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

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

Do wszystkich silników proponowana 

jest 6-biegowa przekładnia manualna. Na 

życzenie montowana jest zautomatyzo-

wana skrzynia AGile. Wkrótce dołączy 

również 8-biegowa skrzynia automatycz-

na ZF. 

W silnikach wprowadzono nowy układ 

wtryskowy z szyną common rail o mak-

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

 niejsze silniki, z drugiej skrojone na 

 miarę, nowe, lekkie wersje podwozi 

i duża gama furgonów. Najnowsze Daily 

z powodzeniem będzie wykonywać zada-

nia, które klienci od dawna powierzają jego 

przodkom i z chęcią podejmie się nowych. 

Samochód jest łatwy do zabudowy. Na 

ramie ma dużo miejsca na osprzęt i ak-

cesoria. Duży wybór odmian różniących 

się masą całkowitą oraz długością ramy 

pozwala stworzyć zarówno pojazdy do 

transportu ciężkich ładunków i współpra-

cy z nadwoziami specjalistycznymi, jak 

Każde Każde zleceniezlecenie

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

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

Iveco Daily w wersji furgon to mnóstwo różnych warian-
tów. W zależności od rozstawu osi i wysokości dachu może 
przewieźć od 7,3 aż do 19,6 m3 ładunku.

Nowy Daily na prąd już wkrótce uzupełni ofertę alternatywnych napędów. Elektryczny 
silnik będzie montowany w furgonach i autobusach miejskich. Szczególnie polecany jest 
do miejsc, gdzie dbałość o ciszę i czyste powietrze ma najwyższą wagę.
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ułatwia montaż specjalistycznego wypo-

sażenia, np. warsztatowego i wykonywanie 

drobnych prac wewnątrz nadwozia. 

Godna polecenia do miast oraz oko-

lic, gdzie cisza i niska emisja spalin są 

wyjątkowo pożądane, jest odmiana ga-

zowa. Ona również stwarza bogate moż-

liwości jako furgon lub podwozie pod 

zabudowę. ▐

i samochody oddające do dyspozycji ła-

downię o dużych gabarytach. Pojemne 

furgony mogą posłużyć do szybkich prze-

wozów na długich trasach, a ich mniejsze 

warianty mają zalety przydatne w ruchu 

lokalnym. Są zwrotne i manewrowanie nie 

nastręcza trudności. Ładownia o regular-

nym kształcie i wewnętrznej wysokości 

dochodzącej do 2100 mm w wersji H3 

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

Inny, potencjalny rekordzista statystyk sprzedaży: 
furgon o objętości 12 m3. Szerokie drzwi boczne 
umożliwiają zarówno załadunek ręczny, jak 
i mechaniczny, przy użyciu wózka widłowego. 
Pojedyncze ogumienie z tyłu przyczynia się 
do obniżenia kosztów eksploatacji. 
Zmodernizowane zawieszenie zapewnia bardzo 
dobre własności jezdne oraz wysoki komfort.

Samochody dostawcze tej wielkości są najpopularniejsze w klasie 3,5 t masy całkowitej. 
Za nowym Daily przemawia solidna konstrukcja, długowieczne silniki o bardzo dobrych osiągach 
i niskie koszty eksploatacji. Własności użytkowe – jak zawsze doskonałe. 
Przez kabinę można z łatwością przechodzić w poprzek. 
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Iveco ma w zanadrzu modele, które idealnie 

odpowiadają potrzebom dalekiego trans-

portu prowadzonego przy użyciu samo-

chodów dostawczych. Staje się on coraz popu-

larniejszy i zyskuje na znaczeniu ze względu na 

relatywną łatwość i szybkość przewozu. 

Szeroka gama podwozi nowego Daily po-

zwala montować zabudowy o zróżnicowa-

nej długości, dobrane do przewidywanego 

sposobu eksploatacji oraz transportowa-

nego towaru. Bazując na niej, z łatwością 

można stworzyć długodystansowy pojazd 

nie tylko do ładunków objętościowych. 

W przypadku Daily o masie całkowitej nie 

przekraczającej 3,5 t można z powodze-

niem zastosować tylną oś z pojedynczymi 

kołami. Pozwala ona zmniejszyć masę wła-

sną pojazdu i ograniczyć opory toczenia, co 

dobrze wpływa na niskie spalanie. Ponadto 

koszty użytkowania spadają – do wymiany 

jest jedna para opon mniej niż w przypadku 

podwozia z podwójnym ogumieniem. 

Przykładem „skrojonego na miarę” Da-

ily jest podwozie z zabudową skrzyniową 

i kabiną sypialną wykonane przez fi rmę 

Pony Auto. Ma dmc równą 3,5 t i napędzane 

jest silnikiem o mocy 150 KM. Lekka, alu-

miniowa skrzynia przykryta plandeką od-

daje do dyspozycji użytkownika przestrzeń 

o słusznej objętości 24 m3 (długość zabu-

dowy 4850 mm z możliwością przewozu 

10 europalet!) i regularnym kształcie. Do 

ramy przymocowane są dodatkowe akce-

soria: zbiornik z wodą oraz skrzynka na 

rękawice, drobne narzędzia czy pasy do 

mocowania ładunku.

Nad kabiną znajduje się sypialnia Pony 

Fantasy o estetycznej, opływowej formie. 

Swobodna Swobodna jazdajazda
Lekkie samochody użytkowe mają w długiej trasie niepodważalne 
zalety. Przede wszystkim unikają płacenia „mautu”. 

Nadbudówka spełnia jednocześnie rolę 

spojlera. Jest dobrze wyciszona, wyposażo-

na w oświetlenie, wentylację i ogrzewanie, 

którymi można sterować z jej wnętrza. Po 

bokach znajdują się uchylane okienka, któ-

re wpuszczają światło i świeże powietrze. 

Mnóstwo udogodnień przewidzieli rów-

nież konstruktorzy Iveco. Kabina obfi tuje 

w obszerne schowki. Ma trzy miejsca, zatem 

można jechać ze zmiennikiem i zapropono-

wać podwózkę trzeciej osobie. Pod siedzi-

skiem podwójnej kanapy pasażerskiej jest 

miejsce na rzeczy. Fotel kierowcy ma amor-

tyzację i umożliwia długą jazdę bez zmęcze-

nia. Silnik Iveco zapewnia wysokie osiągi, 

odpowiednie do jazdy autostradowej. 

Tak skompletowany Daily wyróżnia 

się dużą wydajnością w transporcie oraz 

umiarkowanym apetytem na paliwo. Gwa-

rantuje przy tym kierowcy ponadprzecięt-

ny komfort. ▐

Zbiornik z wodą do obmycia rąk przydaje 
się w długiej trasie. Do ramy jest również 
przymocowana skrzynka na narzędzia. 

Przytulna sypialnia ma własną wentylację, 
ogrzewanie i oświetlenie. Jej wnętrze 
rozjaśniają okienka, przez które można 
wpuścić świeże powietrze.

Amortyzowany fotel zwiększa komfort 
w długiej podróży i dba o zdrowie kierowcy.

Zabudowa o dużej objętości pozwala przewozić 
ładunki lekkie oraz o nieregularnym kształcie. 
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reklama...

GENUA, WŁOCHY.



Jest to obiektywna miara, która 

uwzględnia wszystkie wydatki po-

noszone na zakup i utrzymanie sa-

mochodu. Poza tak oczywistymi jak cena 

pojazdu i koszty paliwa bierze pod uwagę 

również cenę, jaką trzeba będzie zapłacić za 

obsługę i naprawy. Całkowity koszt posia-

dania, określany angielskim skrótem TCO 

(Total Cost of Ownership) jest najlepszym 

wskaźnikiem dla przedsiębiorców, którzy 

mają na uwadze długoterminowy zysk. 

Wydajny w pracy

Bazowy wymiar opłacalności to zdol-

ność samochodu do zwiększania zysku fi r-

my. Zarówno wtedy, gdy transport jest jej 

kluczową działalnością, jak i wówczas, gdy 

pełni rolę pomocniczą wobec głównego 

źródła dochodu, np. produkcji czy handlu. 

W tym drugim wypadku transport znaj-

duje się po stronie kosztów i chodzi o to, 

aby był jak najtańszy. 

Projektując nowe Iveco Daily, inżynie-

rowie postarali się, aby było lekkie, a zara-

zem mogło zabrać jak największy ładunek. 

Dzięki temu energia, jaką samochód czer-

pie w postaci paliwa, jest lepiej wykorzy-

stywana. Najprostszą miarą wydajności 

transportu jest stosunek masy całkowitej 

to masy ładunku. Wariant o dopuszczalnej 

masie 7 t ma nośność ramy dochodzącą 

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

ność będzie przekraczać 4 t. Dopuszczalna 

masa całkowita zestawu z przyczepą zosta-

ła zwiększona do 10,7 t. 

W podobnym wymiarze można rozpa-

trywać wielkość przestrzeni ładunkowej. 

Na podwoziach Daily można montować 

zabudowy o długości dochodzącej niemal 

do 6,2 m. Największy furgon integralny 

ma ładownię o objętości 19,6 m3. Może 

za jednym razem przetransportować tyle 

ładunku, co dwie, przeciętne furgonetki 

o najpopularniejszych, średnich wymia-

rach z segmentu 3,5 t masy całkowitej. 

Niemniej ważny jest właściwy dobór 

samochodu do prac, jakie ma wykony-

wać. Daily zadowoli użytkowników zain-

teresowanych mocnym, odpornym na złe 

drogi i przeładowanie pojazdem, osoby 

poszukujące lekkiego i szybkiego vana na 

autostradę oraz te, które chcą poręczne-

go, zwinnego auta do dostaw w centrach 

miast. Wystarczy wybrać odpowiedni wa-

riant. Silniki mają szeroki zakres mocy, 

z wiodącym 205-konnym na czele. Mate-

race, zabytkowe meble, węgiel czy bryga-

da remontowa ze sprzętem – do każdego 

zastosowania jest odpowiednia jednostka 

napędowa. 

Ekonomiczny

Kolejny wymiar na skali opłacalności 

to oszczędność paliwa. Udoskonalony 

układ zasilania silników oraz stosowany 

w najmocniejszych wersjach system SCR 

pozwoliły do maksimum wykorzystać 

możliwości drzemiące w jednostkach na-

pędowych. Przeciętne spalanie spadło 

w porównaniu z poprzednim modelem 

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

elementów: niższy opór aerodynamiczny, 

mniejsze opory wewnętrzne w silniku, 

„inteligentny” alternator i klimatyzacja, 

opony o zmniejszonym oporze toczenia 

oraz system EcoSwitch, który na życzenie 

ogranicza osiągi i optymalizuje zużycie pa-

liwa. Wyposażając Daily w pakiet EcoPack, 

właściciel może się spodziewać nawet 

o 14% niższego spalania w mieście. 

Dla niektórych użytkowników najtań-

szą alternatywą może okazać się silnik na 

gaz ziemny. Korzystając z tego niedrogiego 

paliwa, można zarazem poszczycić się tro-

ską o środowisko naturalne. Gazowe Daily 

jest wyjątkowo ekologiczne, ciche i dobrze 

rzutuje na wizerunek używających go fi rm. 

Mało wymagający

Iveco Daily jest oszczędne również wte-

dy, gdy odwiedza serwis. W nowym mo-

delu zracjonalizowano plany przeglądów. 

Okres między wymianami fi ltra paliwa 

wydłużono z 40  000 do 80  000 km, fi ltr 

przeciwpyłowy jest wymieniany raz na 

dwa lata zamiast co roku, a płynu chłodzą-

cego nie trzeba wymieniać przez cały okres 

eksploatacji pojazdu. 

Producent proponuje kontrakty serwi-

sowe Elements, które zapewniają lepszą 

dyspozycyjność samochodów i przewi-

dywalne koszty obsługi oraz zdejmują 

z posiadacza pojazdów obowiązek pil-

nowania harmonogramu przeglądów. 

Kontrakty są bardzo elastyczne i można 

je dopasować do specyfiki eksploatacji 

pojazdów oraz oczekiwań użytkownika. 

Ich elementem jest modułowe wydłu-

żenie gwarancji, wg potrzeb posiadacza 

Daily. ▐

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

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

proporcjach masy własnej samochodu 

do nośności podwozia. Duże znacze-

nie ma często również ilość miejsca na ramie, 

a także swoboda wykonania zabudowy tak, 

aby jej elementy były rozplanowane z rozsąd-

kiem z punktu widzenia konstruktora i wy-

godnie z punktu widzenia użytkownika. Daily, 

które może „na siebie wziąć” naprawdę dużo, 

jest pod tym względem trudne do pobicia. 

W wielu dziedzinach używanie lekkie-

go pojazdu ma uzasadnienie. Producenci 

i dystrybutorzy oferujący produkty głębo-

ko mrożone, przedsiębiorstwa komunalne 

czy fi rmy związane z coraz silniejszą bran-

żą informacyjno-rozrywkową mogą czer-

pać zysk z dopasowania pojazdu do skali 

działań w określonym rejonie czy przy da-

nym zadaniu. Mniejszy samochód łatwiej 

i szybciej przeciśnie się do celu nie tylko 

w dużej metropolii, ale również w kurorcie 

obleganym w sezonie przez turystów. Ma 

przewagę, gdy trzeba podjechać wprost do 

miejsca pracy czy rozładunku. A przede 

wszystkim zużywa mniej paliwa niż samo-

chód ciężarowy. 

Wprowadzenie wersji 4×4, jakie wkrótce 

nastąpi, jeszcze bardziej poszerzy możliwo-

ści nowego Daily. Jednak już dziś samochód 

jest niezwykle skutecznym narzędziem 

Wysoka 
specjalizacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rozwiązywania problemów. W dodatku 

sprawdzonym, gdyż podstawowe założenia 

konstrukcyjne są niezmienne od lat i Iveco 

zdążyło udowodnić swoją przewagę nad 

konkurentami również w tak wymagają-

cych służbach jak straż pożarna i wojsko. 

Cywilni użytkownicy tym bardziej na 

tym skorzystają. Do kluczowych zalet Dai-

ly zawsze należały wydajne silniki, które 

nie miały problemu z napędzeniem nie 

tylko załadowanego pojazdu, ale również 

dodatkowego osprzętu, w postaci agrega-

tu chłodniczego czy pompy hydraulicznej. 

Różne rozstawy osi oraz dowolna prak-

tycznie długość tylnego zwisu umożliwia-

ją optymalne rozłożenie masy zabudowy 

pomiędzy osie pojazdu. Montaż dodatko-

wego osprzętu z przodu lub z tyłu również 

nie nastręcza trudności. Na liście opcji jest 

blokada tylnego mostu, osłona miski ole-

jowej oraz wzmocnione tylne zawieszenie, 

dzięki czemu Daily może pokonywać rów-

nież odcinki dojazdowe, biegnące po dro-

gach o złej jakości lub zgoła bezdrożach. ▐

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

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

Kompaktowa śmieciarka o pojemności 5 m3. Idealny pojazd 
do obsługi osiedli domków jednorodzinnych lub staromiejskich uliczek, 
w dodatku mało uciążliwy dla mieszkańców. 
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Rozsądna cena spokoju
Kontrakty Serwisowe i Rozszerzone Gwarancje ELEMENTS 
zapobiegają niespodziewanym wydatkom, sprawiając, iż klient 
może skupić się na swojej głównej działalności.

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

O ferta Kontraktów Serwisowych zo-

stała przygotowana na bazie wie-

loletnich doświadczeń w obsłudze 

samochodów Iveco na całym świecie. Po-

zwala na utrzymywanie pojazdów w peł-

nej sprawności, aby mogły bez przeszkód 

realizować wyznaczone im zadania trans-

portowe. W najbliższym czasie w ofercie 

znajdzie się także kompleksowa formuła 

Iveco All In One, czyli przeglądy w stałej 

cenie obejmującej wszystkie części za-

mienne i robociznę. 

Program Kontraktów Serwisowych ELE-

MENTS daje kontrolę nad kosztami ser-

wisowania i jest gwarancją oszczędności. 

Opłacona ryczałtem profesjonalna obsługa 

minimalizuje ryzyko poważnych awarii, 

a użytkownik pojazdu może uniknąć nie-

spodziewanych, wysokich wydatków. 

Autoryzowane warsztaty Iveco zapew-

niają najwyższy poziom obsługi serwisowej. 

Na całym świecie sieć dilerów i serwisów 

składa się z ponad 4800 placówek, z czego 

2000 działa w samej tylko Europie. Zawiera 

się w tym wiedza i doświadczenie pracow-

ników serwisów Iveco, które procentują nie 

tylko wysoką jakością przeglądów i napraw, 

ale również najkrótszym możliwym cza-

sem wyłączenia pojazdów z ruchu. Gęsta 

sieć serwisów Iveco zapewnia łatwy dostęp 

do wykonywania regularnych przeglądów, 

a w razie niespodziewanej awarii – natych-

miastową pomoc najbliższego warsztatu.

Ponadto autoryzowane serwisy Iveco 

stosują wyłącznie oryginalne części za-

mienne, o potwierdzonej najwyższej ja-

kości. Osiem magazynów w całej Europie 

działa jak pojedyncze, wirtualne centrum 

dystrybucyjne, dając dostęp do asorty-

mentu liczącego ponad 350  000 pozycji. 

Zintegrowany łańcuch dostaw zapewnia 

dostępność lub dostawę części zamiennych 

w ciągu 24 godzin od chwili wysłania prze-

syłki z magazynu do momentu odbioru 

jej przez dilera. Stosowanie oryginalnych 

części powoduje, że samochód zachowu-

je pełną sprawność i może służyć długo 

i bezawaryjnie. Możliwa jest również pro-

fesjonalna regeneracja zespołów takich 

jak: silniki, skrzynie biegów, turbosprężar-

ki czy wtryskiwacze. Oferta autoryzowa-

nych serwisów zapewnia bezpieczeństwo 

kierowcy, ładunku oraz innych uczestni-

ków ruchu drogowego.

Program ELEMENTS gwarantuje rów-

nież wysoką wartość rezydualną pojazdu. 

Staranna, udokumentowana obsługa w au-

toryzowanych serwisach zachowuje wy-

soką wartość pojazdu przy odsprzedaży. 

Kolejny użytkownik dostaje do rąk pojazd 

o znanej historii napraw, sprawny i zadba-

ny, do którego może mieć pełne zaufanie.

W skład programu ELEMENTS wcho-

dzi też Rozszerzona Gwarancja na cały 

Daily Club

Wkrótce po premierze najnowszego modelu rozpoczął działalność Daily Club, który oferuje 
unikatowe okazje lojalnym klientom. 
Aby dołączyć do klubu wystarczy zarejestrować się online na stronie www.dailyclub.iveco.com.
Dzięki temu można uzyskać dostęp do informacji i usług posprzedażnych, w tym ofert spe-
cjalnych, zapowiedzi premier krajowych, nowości dotyczących produktów oraz rabatów na 
części zamienne i akcesoria. 

Zakres różnych wariantów Kontraktów 
Serwisowych ELEMENTS
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pojazd lub tylko na układ napędowy. 

Elastyczność Kontraktów Serwisowych 

i Rozszerzonych Gwarancji pozwala na do-

pasowanie ich do indywidualnych potrzeb 

każdego użytkownika pojazdu i różnorod-

nych warunków eksploatacji pojazdów.

Program Elements składa się z czterech, 

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

nowe przeglądy pojazdu zgodnie z har-

monogramem występującym w instruk-

cji obsługi,
▐ Driveline (Układ Napędowy) – obejmu-

je określone naprawy w zakresie układu 

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

muje określone prace naprawcze przy 

pozostałych podzespołach pojazdu,
▐ Wear (Zużycie) – obejmuje wymianę 

podzespołów podlegających normalne-

mu zużyciu eksploatacyjnemu.

W razie awarii na drodze pomocą służy 

gorąca linia Assistance Non Stop (ANS) 

Iveco. Działa przez całą dobę, przez okrą-

gły rok. Obecnie obsługiwane są zgłosze-

nia w 10 językach. Numer telefonu ANS 

jest bezpłatny, także gdy dzwoni się na nie-

go z zagranicy. Centrum kontroli czuwa 

Zakres Rozszerzonych Gwarancji ELEMENTS

nad przebiegiem naprawy i zapewnia jej 

szybkie usunięcie. 

Iveco stosuje najbardziej zaawansowa-

ne narzędzia diagnostyczne. Dysponują 

nimi zarówno dilerzy, jak i pomoc drogo-

wa. Platforma EASY umożliwia klientom 

przeprowadzenie diagnostyki różnych 

modułów elektronicznych w pojeździe 

poprzez połączenie się, za pośrednictwem 

oprogramowania TELESERVICES, ze spe-

cjalistycznym centrum Iveco. Pracownik 

centrum może wówczas wykonać takie 

same czynności, jak gdyby był na miejscu, 

przy pojeździe klienta.

Całodobowa pomoc na drodze jest bez-

cenna, gdy dojdzie do niespodziewanej 

awarii. Kontrakty Serwisowe, jak i Roz-

szerzona Gwarancja są natomiast jednym 

z najważniejszych czynników, które wpły-

wają na obniżenie całkowitych kosztów 

posiadania i użytkowania (TCO – Total 

Cost of Ownership) pojazdu. ▐

Jeszcze bardziej 
dopasowany
Wraz z nowym Daily pojawiła się wzbogacona linia 
akcesoriów, które podnoszą jego użyteczność. 

Lista firmowych dodatków jest długa. Polepszają nie tylko walory praktyczne Daily, dostoso-
wując go do specyficznych potrzeb, ale podnoszą również jego estetykę. 
Wśród akcesoriów przeznaczonych do ładowni szczególnie godna polecenia jest wykładzina 
podłogi przedziału ładunkowego, której montaż i demontaż dzięki obrotowym blokadom jest 
wyjątkowo łatwy i szybki. Sama blokada pozostaje w pojeździe. Doskonałą ochronę wnętrza 
furgonów zapewniają panele odporne na zadrapania, wilgoć i działanie środków chemicznych. 
Akcesoria te można montować we wszystkich wariantach Daily, niezależnie od długości nad-
wozia, jego wysokości i rozstawu osi. 

Akcesoria 
firmowane 
przez Iveco 
są praktyczne 
i bezpieczne. 
Rurowa osłona 
z przodu chroni 
samochód 
oraz pieszego 
w razie 
potrącenia.

Bagażnik 
dachowy 

umożliwia 
przewóz 
długich 

przedmiotów. 
Orurowanie 

chroni progi 
pojazdu. 

Dobrą ochronę pojazdowi oraz innym uczestnikom ruchu, również pieszym, zapewnia-
ją osłony rurowe, zakładane na przedzie i po bokach. Nadają również Iveco interesujący, 
„mocny” styl. 
Niezwykle użyteczne na długich trasach są aerodynamiczne spojlery dachowe. Są regulowa-
ne, a ich stosowanie w podwoziach z wysoką zabudową przyczynia się do obniżenia zużycia 
paliwa. Niezależnie od typu, spojlery można zainstalować bez konieczności wymiany oświetle-
nia dachowego. Ich nowoczesna, odważna stylizacja uatrakcyjnia sylwetkę samochodu. 
Firmowe akcesoria mają wysoką jakość i gwarantują pełne bezpieczeństwo podczas użyt-
kowania.

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

NOWY DAILY.  VAN OF THE YEAR 2015.

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

LEPSZA EFEKTYWNOŚĆ
PALIWOWA 

szczędnoś  paliwa
dzięki EcoPack 

LEPSZA 
ERGONOMIA

Wysokość  
równa 675 mm

 LEPSZA 
POJEMNOŚĆ  

ŁADUNKU 
Nawet 19,6 m3

LEPSZA 
ZWROTNOŚ

Promień skrętu równy 10,5 m 
i doskonałe właściwości jezdne

 “W najbardziej konkurencyjn   wszech czasów nowy
 IVECO DAILY okazał się numer  jeden dla 23 członków jury,
reprezentujących najpoczytniejsze tytuły branżowe związane z
pojazdami użytkowymi w Europie i Rosji”
Jarlath Sweeney, Przewodniczący konkursu International Van of the Year.



WIELOSEZONOWE ZIMOWE**

**  Opona KMAX D spełnia wymogi ogumienia zimowego –  
oznaczenie 3PMSF

 My dostarczamy przebiegi. 
 Ty wszystko inne. 

Nareszcie istnieją opony zapewniające większe przebiegi, bez kompromisów dla pozostałych para-

metrów. Nowe opony KMAX wykorzystują technologię cechującą się Żebrami IntelliMax i Bieżnikiem 

IntelliMax dla wydłużenia przebiegów. Zapytaj Twoich partnerów Goodyear o opony, które dają Ci 

wszystko co potrzebujesz w profesjonalnym transporcie. Dowiedz się więcej na www.goodyear.eu.

 KMAX S KMAX D KMAX T

Nowa linia opon ciężarowych KMAX zapewnia nawet do 35% 
większe przebiegi w porównaniu do poprzednich modeli 
i odpowiada wymogom opon wielosezonowych i zimowych*.

*  W porównaniu do RHS II i RHD II+. Test przeprowadzony we współpracy z różnymi europejskimi flotami pod nadzorem Goodyear na oponach o rozmiarze 315/80R22,5 od lipca 2011 do czerwca 
2013, pokazują przebieg większy kolejno o 30% i 35% w przypadku KMAX S i KMAX D w porównaniu do Goodyear RHS II i RHD II+.



Jesienią wywożone są liście, zimą na 

ulice wyjeżdżają pługi, wiosną przy-

cinane są drzewa. Każdy z nas wy-

twarza średnio 300 kg śmieci rocznie. Co-

dziennie naszymi ulicami przemieszczają 

się pojazdy, które zbierają je i wywożą 

do sortowni i na wysypiska. Tam pałecz-

kę przejmują maszyny. Wbrew pozorom 

pojazd komunalny ma mnóstwo robo-

ty przez cały rok. Ważne więc, żeby był 

w stałej gotowości.

Z jednego źródła

Pod koniec czerwca Volvo Group Po-

land zorganizowało w Skawinie niedaleko 

Krakowa pokaz swoich produktów dedy-

kowanych branży komunalnej. A ma się 

czym pochwalić. Uczestnicy mogli zapo-

znać się z najnowszymi pojazdami gamy 

Volvo Trucks i Renault Trucks oraz specja-

listycznymi rozwiązaniami. Podczas takiej 

imprezy nie mogło też zabraknąć maszyn, 

bez których trudno sobie wyobrazić tę 

branżę. 

Kompleksowość oferty to duży atut 

grupy Volvo. Różnorodność produktów 

daje duże pole do indywidualnego dopa-

sowania pojazdu do zadań. W Skawinie 

w jednym miejscu można korzystać 

z usług serwisowych zarówno dla obu ma-

rek pojazdów, jak i maszyn, co znacznie 

upraszcza relacje biznesowe.

Segment komunalny ma różne potrze-

by i w związku z tym gama stosowanych 

w nim podwozi może być szeroka. Vo-

lvo specjalnie do takich zastosowań ma 

przede wszystkim najmniejsze podwozia 

FL i FE. To auta dystrybucyjne, skonstru-

owane do miasta, czyli dostosowane do 

potrzeb płynących z rynku komunalnego. 

Model FL to podwozia o dmc od 12 do 18 t,

W gotowościW gotowości
Śmieciarki, polewaczki, odśnieżarki, hakowce, bramowce, wozy asenizacyjne i wywrotki. 
Wszystkie je łączy praca w komunalce. Codziennie dbają o to, co nas otacza.

Trzyosiowy pojazd może zwinnie wymijać 
przeszkody, które czyhają na niego 

w miejskiej dżungli. Pomaga w tym trzecia oś 
skrętna i krótki zwis tylny.

Mechanizm unoszenia odwłoku i przesu-
wania przegrody wypychającej 
uruchamiany jest na pulpicie sterującym 
znajdującym się w kabinie kierowcy.
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z silnikami 5- i 8-litrowymi, które mogą 

współpracować z manualnymi, zautoma-

tyzowanymi i automatycznymi skrzyniami 

biegów. Przy projektowaniu nowych jed-

nostek napędowych spełniających normę 

emisji Euro 6, zwrócono szczególną uwagę 

na maksymalny moment obrotowy. W no-

wych silnikach jest dostępny już przy sto-

sunkowo niskiej prędkości obrotowej, co 

jest szczególnie istotne w zastosowaniach 

komunalnych, gdzie często wykorzystywa-

na jest przystawka odbioru mocy. Silnik 

nie musi pracować przy maksymalnym 

momencie obrotowym, nie jest więc nara-

żony na przeciążenia i może być efektyw-

niej wykorzystywany. 

Użytkownik może wybrać między za-

wieszeniem mechanicznym i pneumatycz-

nym. Konstrukcja zawieszenia umożliwia 

montaż ogumienia w różnym rozmiarze: 

od opon 17,5-calowych po typowe cięża-

rowe 22,5-calowe. 

Skrojony na miarę

Większy FE występuje w wersjach o dmc 

od 18 do 26 t, w konfi guracji podwozia 

2- i 3-osiowej i silnikami 8-litowymi. Za-

wieszenie w FE bazuje na rozwiązaniach 

zastosowanych w modelu FM. Konstruk-

cja ramy jest wzmocniona. Do zabudowy 

śmieciarką Volvo rekomenduje wersję 

3-osiową z osią wleczoną skrętną sterowa-

ną elektro-hydraulicznie. Rozwiązanie to 

sprawia, że dodatkowa oś zamiast utrud-

niać, ułatwia manewrowanie, a pojazd 

ma większą ładowność. Czyli jest bardziej 

wydajny. Kolejną nowością jest zautoma-

tyzowana skrzynia I-Shift . ESP stabilizuje 

tor jazdy. Kabina dzienna Komfort pozwa-

la zamontować trzeci fotel, co umożliwia 

podróżowanie załogom 3-osobowym, naj-

częściej spotykanym w naszym kraju. Dla 

użytkowników pojazdów komunalnych 

istotne jest również podgrzewanie bloku 

silnika, co ułatwia jego rozruch i przedłuża 

żywotność. Podgrzewana przednia szyba 

gwarantuje dobrą widoczność w ciasnym 

ruchu również w warunkach zimowych. 

Szczególnie pożądana jest dodatkowa 

boczna szyba w drzwiach po stronie pasa-

żera, która sprawia, że kierowca może czuć 

się pewniej podczas manewrów. 

Na uwagę zasługuje FE napędzane silni-

kiem zasilanym metanem. Opracowano je 

głównie z myślą o krótkich cyklach jazdy 

z częstymi postojami, czyli m.in. wywóz 

odpadów. Jest wyposażone w nowy 9-li-

trowy silnik o zapłonie iskrowym, zasilany 

sprężonym gazem ziemnym oraz automa-

tyczną skrzynię biegów. Pozwala nie tylko 

zaoszczędzić na niższym koszcie paliwa, 

ale również mniej szkodzi środowisku.

Na rynku jest również dostępne Volvo 

FE z niskowejściową kabiną Low Entry. 

Oprócz wygodnego wejścia, oferuje cał-

kowicie płaską podłogę, cztery miejsca 

siedzące oraz doskonałą widoczność. Wa-

riant ten jest jednak rzadko zamawiany 

w naszym kraju ze względu na wyższy 

koszt zakupu. Trudno jest zmierzyć wydaj-

ność pracownika, który nie będzie musiał 

co chwila wspinać się do pojazdu, po to by 

zaraz z niego wysiąść. Niskie stawki za wy-

wóz miejskich odpadów, na co narzekają 

fi rmy komunalne, nie pomagają w wybo-

rze droższych rozwiązań.

Lekko podczas manewrów

Volvo nie zapomina również o swoich 

fl agowych modelach FM i FMX. Uni-

Uruchamiając na prawym panelu automatyczne 
cykle wysypu, można zająć się w tym czasie 
np. pozostałymi pojemnikami. Automat sam chwyci 
kosz i wysypie jego zawartość.

Konstrukcja zabudowy Medium XL miała przekonać polskie firmy komunalne 
do 3-osiowych podwozi z krótszym rozstawem osi. W porównaniu do 2-osiowego 
podwozia zyskuje się sporo na ładowności, czyli transport jest bardziej efektywny, 
co rekompensuje wyższą cenę zakupu podwozia 3-osiowego. 

Odbijacz z gumy amortyzuje 
uderzenie pojemnika, zmniejszając 
hałas podczas załadunku śmieci 
i chroni pojemniki 
przed uszkodzeniem.

Aby opuścić odwłok po zakończonym rozładunku, trzeba 
obydwoma rękoma jednocześnie naciskać dwa przyciski 
na pulpicie sterującym znajdującym się na zewnątrz zabudo-
wy. Takie zabezpieczenie ma chronić przed przypadkowym 
opuszczeniem go na osobę znajdującą się w pobliżu.

www.truck-van.pl
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W kabinach jest obniżony tunel silnika, co 

pozwala swobodniej w nich się poruszać. 

Zastosowano w tych modelach również 

elektryczny hamulec postojowy, który 

w momencie zatrzymania pojazdu i wyłą-

czenia silnika załącza się automatycznie. 

Duży kąt natarcia dochodzący do 32° uła-

twia jazdę w trudnych warunkach tereno-

wych. Pojazdy te moją techniczną dmc do-

chodzącą do 50 t, w zestawach – nawet 120 t.

Serie C i K występują z napędem 4×2, 4×4, 

6×2, 6×4, 6×6 i 8×4.

Bezpieczny 
wywóz śmieci

W Skawinie można było zobaczyć m.in. 

Volvo FE z zabudową do wywozu śmieci 

typu Medium XL-S3 fi rmy Ekocel. Zasto-

sowana skrzynia ładunkowa ma konstruk-

cję stalową odporną na odkształcenia, jest 

ona spawana i wodoszczelna. Standardo-

wo jest ożebrowana, jednak żeby miała 

gładkie ściany, które będą dobrym nośni-

kiem reklamy, można ją obłożyć płytami 

z aluminium i tworzywa sztucznego.

Nadwozie seryjnie wyposażone jest 

w system sterowania z pięcioma progra-

mami zbiórki odpadów: odpady zwykłe, 

wielkogabarytowe, organiczne, szkło i od-

pady do recyklingu. Skrzynia opróżniana 

jest za pomocą przegrody wypychającej, 

którą przesuwa siłownik teleskopowy po-

dwójnego działania. Kierowca może nią 

sterować z kabiny. 

W trakcie załadunku przegroda wypy-

chająca kompresuje odpady. Mechanizm 

zgarniający dociska odpady do przegro-

dy wypychającej, które są maksymalnie 

zagęszczane w każdym cyklu. Standar-

dowo śmieci są prasowane ciśnieniem 

160 barów. Z tyłu skrzyni ładunkowej 

zamontowany jest odwłok uchylny 

otwierany do góry. Może on być mecha-

nicznie bądź hydraulicznie blokowany. 

Pyłoszczelne siłowniki hydrauliczne 

płyty nośnej zapewniają możliwie naj-

większą odległość podparcia i optymal-

ne prowadzenie. Na wypadek spadku 

ciśnienia podczas uniesienia odwłoka, 

przewód jest zabezpieczony przed pęk-

nięciem, co zapobiegnie nagłemu opad-

nięciu odwłoka. 

Bezpieczeństwo pracy zapewnia kamera 

cofania z ekranem w kabinie. Dodatkowo 

manewr ten jest sygnalizowany dźwięko-

wo, podobnie jak opuszczanie odwłoka. 

Odchylane stopnie zamontowane przy od-

włoku mają wbudowany czujnik obciąże-

nia, co uniemożliwia poruszanie się pojaz-

du z prędkością powyżej 30 km/h, gdy ktoś 

na nich stoi. Kierowca i operator mogą ko-

rzystać z komunikacji dźwiękowej. Szcze-

gólnie niebezpieczny w przypadku śmie-

ciarek jest moment opuszczania odwłoka. 

Aby nie doszło do wypadku, jego obsługa 

wymaga naciśnięcia dwoma rękami dwóch 

przycisków. Dzięki temu operator w pełni 

kontroluje sytuację.

Z tyłu po prawej i lewej stronie odwło-

ka umieszczone są pulpity obsługowe. Ten 

z prawej służy do włączania automatycz-

nych taktów pracy, ten z lewej uruchamia 

pojedynczy cykl załadunku. 

W zabudowie zastosowano grzebie-

niową listwę zbierającą pojemniki 2- 

i 4-kołowe o pojemności od 80 do 1100 l.

Wrzutnik nie podnosi obrotów silnika 

podczas pracy, co ogranicza zużycie pa-

liwa podczas podnoszenia i opuszczania 

pojemnika. Prasę można zaprogramować 

tak, żeby nie pracowała niepotrzebnie i nie 

zużywała energii i podzespołów. Wszystko 

może być zgarniane z odwłoka dopiero po 

opróżnieniu np. kilku pojemników. Do 

wrzutnika można zamontować system wa-

gowy i identyfi kacji pojemników. 

Producent udziela 24-miesięcznej 

gwarancji na zabudowę, w ramach któ-

rej przysługuje pojazd zastępczy w sytu-

acji, gdy naprawa wymagałaby przestoju 

śmieciarki trwającego ponad 48 godzin. 

Użytkownicy mają też zagwarantowaną 

pomoc w ciągu 18 godzin od zgłoszenia 

awarii.

Masywni pomocnicy

Volvo w swojej gamie ma również 17 

różnych maszyn budowlanych. Wśród 

nich największym zainteresowaniem 

branży komunalnej cieszy się ładowar-

ka kołowa. W ciągu ostatnich 5 lat Vo-

lvo sprzedało około 50 takich ładowarek 

wersalne typy podwozi dają największy 

wybór układów jezdnych od konfi guracji 

4×2 przez 4×4, 6×2, 6×4, 6×6 aż po 8×6 

w przypadku FMX-a. FM oprócz dodatko-

wej osi skrętnej, zautomatyzowanej skrzy-

ni biegów I-Shift  i pakietu ESP, zawiera 

również hamulec stabilizacyjny przycze-

py, co zapobiega podczas jazdy zestawem 

tzw. „efektowi scyzoryka”. Podobnie jak 

w przypadku FE dostępna jest kabina 

dzienna 3-miejscowa i wzmocnione za-

wieszenie. Podgrzewane przewody pali-

wowe zapewniają pełną gotowość pojazdu 

do pracy bez względu na panującą tempe-

raturę. Kamera cofania ze zintegrowanym 

wyświetlaczem znajdującym się na tablicy 

rozdzielczej, pozwala wygodnie manewro-

wać. Refl ektory doświetlające zakręt po-

prawiają pole widzenia kierowcy w ruchu 

miejskim. Jest to istotne w okresie jesien-

no-zimowym, kiedy słońce wstaje późno 

i zachodzi wcześnie. 

Manewrowanie w ruchu miejskim to 

jedna z podstawowych czynności, którą 

wykonuje kierowca pojazdu komunalnego, 

dlatego doceni on oferowany w pojazdach 

FM i FMX aktywny układ sterowniczy kie-

rownicy. Sprawia on, że kierownica chodzi 

lekko, łatwiej jest utrzymać kierunek, ni-

welowane są drgania od układu kierowni-

czego, a kierownica samoczynnie powraca 

do pozycji wyjściowej. 

Branża komunalna to również trudne 

warunki drogowe. Czyli naturalne środo-

wisko dla FMX-a. Wzmocnione zawiesze-

nie z przednimi osiami o nośności 9 lub 

10 t dedykowane jest przede wszystkim 

pojazdom, które mają zamontowany żu-

raw za kabiną.

Od 3,5 do 120 t

Gamę pojazdów Volvo uzupełniają 

modele Renault. Do zadań komunalnych 

dedykowane są cztery rodzaje podwozi. 

Najmniejsze z nich to seria D o dmc od 

3,5 do 7,5 t. Ze względu na gabaryty po-

jazdy te mogą poruszać się po ciasnych 

uliczkach staromiejskich. Można na nich 

montować małe haki, ale również minia-

turowe śmieciareczki czy skrzynie, które 

sprawdzą się np. w służbach zieleni miej-

skiej. Zabudowa może mieć długość od 

2897 do 6442 mm. Dostępna jest rama 

o maksymalnej długości 4266 mm. Kolej-

ny co do wielkości model to D 2.1. Wystę-

puje w wariantach o dmc od 10 do 18 t, 

również jako wersja z napędem na cztery 

koła. Do zabudowy śmieciarki polecany 

jest model D-Wide, szczególnie w konfi -

guracji osi 6×2 ze skrętną trzecią osią, po-

dobnie jak Volvo FE. 

Do zadań cięższych analogicznie do 

gamy Volvo oferowane są serie C i K. 

W zastosowaniach komunalnych sporo 
pracy mają maszyny. Najczęściej kupowane 
są mniejszych rozmiarów ładowarki kołowe. 
Różnorodność oferowanego osprzętu sprawia, 
że mogą być dobrze wykorzystane.
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właśnie do zadań komunalnych. Maszy-

ny mają specjalne osłony silnika, a siatki 

chronią chłodnice przed drobnymi frak-

cjami znajdującymi się na wysypiskach. 

Mniejsze maszyny sprawdzają się podczas 

czyszczenia ulic, jako zamiatarki czy przy 

rozładunku towarów spaletyzowanych. 

Dzięki bogatej ofercie osprzętu, każdy 

może wybrać odpowiednie urządzenia do 

swoich zastosowań. Przy utylizacji bądź 

segregacji używane są zazwyczaj łyżki 

wielkogabarytowe, ale także wysokiego 

wysypu, co pozwala zrealizować załadu-

nek na ponad 4 m wysokości. W ofercie 

można znaleźć chwytak do balotów, czy-

li kostek np. z makulatury czy PET-ów, 

chwytak do drewna czy kompostu. W ra-

zie potrzeby można zaopatrzyć się w za-

miatarki, łyżki do złomu czy do stłuczki 

szklanej. Mając taką gamę akcesoriów ro-

boczych, maszyna staje się uniwersalnym 

nośnikiem narzędzi. Warto podkreślić, 

że zmiana urządzeń jest prostą operacją, 

którą trwa kilka minut.

Zadbano również, żeby obsługa maszyn 

nie nastręczała kłopotu. Po podniesieniu 

maski, wszystko jest pod ręką. Użytkow-

nik ma łatwy dostęp do całego silnika, 

punktów kontrolnych i wymiany, pompy 

hydraulicznej i fi ltrów.

Maszyny to bardzo drogi sprzęt, dlate-

go istotne jest umiejętne posługiwanie się 

nimi. Do największej liczby awarii docho-

dzi z winy operatora. Aby zapobiec takim 

sytuacjom, Volvo organizuje szkolenia dla 

operatorów maszyn. Mogą oni bezpiecznie 

przećwiczyć różne sytuacje na symulato-

rze, który odzwierciedla realne warunki 

pracy. 

Nad sprawnym działaniem maszyn 

czuwa sieć autoryzowanych serwisów 

rozmieszczona w całej Polsce. Dysponu-

je ona fl otą 70 pojazdów serwisowych, 

które dojeżdżają do miejsca pracy maszy-

ny, gdzie mechanicy robią okresowe prze-

glądy i w większości przypadków usuwają 

awarie. 

Na okrągło

Pojazdy komunalne muszą być dys-

pozycyjne. Kontrakty podpisywane 

z gminami zazwyczaj zawierają klauzule 

o karach w przypadku nieterminowego 

wywiązywania się z zobowiązań. Dlate-

go szczególnie w tej branży istotny jest 

serwis. Volvo Group Trucks Poland do 

dyspozycji swoich klientów oddaje sieć 

serwisów, obsługujących zarówno dwie 

marki: Volvo Trucks i Renault Trucks, jak 

i każdą z osobna. W nagłych sytuacjach 

awarie można zgłaszać telefonicznie, 24 h

na dobę, 365 dni w roku. Dodatkowo 

w Volvo FH znajduje się przycisk alar-

mowy, z którego mogą korzystać posia-

dacze złotego kontraktu serwisowego. 

Volvo oferuje jeszcze kontrakty: niebie-

ski – przeglądy i obsługa zapobiegawcza 

i srebrny – rozbudowany o naprawy ukła-

du napędowego. Złoty kontrakt serwi-

sowy, dedykowany pojazdom Volvo FH 

i FE, obejmuje naprawy całego pojazdu 

z wyłączeniem ogumienia, dodatkowo 

daje możliwość monitorowania zużycia 

poszczególnych elementów on-line, np. 

zużycie akumulatora, sprzęgła, osusza-

cza itp. W przypadku pojazdów Renault 

oferowane są kontrakty: Reference – ob-

sługa i Exellence – dodatkowo naprawy 

i wymiany elementów zużywających się 

oraz ubezpieczenie łącznie z holowaniem 

pojazdu. 

W zależności od rodzaju kontraktu 

zwiększa się zakres świadczonych usług 

i bezpieczeństwo biznesowe właścicie-

la pojazdu. Warunki są indywidualnie 

ustalane z każdym klientem. Pod uwagę 

brana jest liczba pokonywanych rocznie 

kilometrów, liczba godzin pracy wyko-

nywanej na przystawce odbioru mocy, 

teren, w jakim pojazd się porusza i cykle, 

w jakich funkcjonuje. Na tej podstawie 

projektowany jest harmonogram obsługi 

i umowa, która określa koszty związane 

z eksploatacją danego samochodu i mi-

nimalizuje ryzyko awarii podczas pracy. 

Chodzi o to, żeby pojazd był jak najkró-

cej w warsztacie, a jak najwięcej czasu 

spędzał na drodze. Przeważnie po roku 

serwis weryfi kuje rzeczywistość z wcze-

śniejszymi ustaleniami i w razie potrzeby 

harmonogram obsługi jest planowany 

od nowa. Dodatkowym ułatwieniem dla 

klientów, którzy działają sezonowo, jest 

możliwość dostosowania rat za obsługę 

serwisową do aktywności pojazdu. Mogą 

one być płacone miesięcznie, kwartalnie 

lub dwa razy do roku, ale również przez 

określą część roku – wtedy gdy auto pra-

cuje. Gdy pojazd nie jest eksploatowany 

można zawiesić kontrakt.

Przez ostatnie dziesięć lat zaintereso-

wanie kontraktami serwisowymi w Volvo 

cały czas rośnie. Na początku dotyczy-

ły one ok. 10% sprzedanych pojazdów. 

W tym roku fi rma odnotowała w niektó-

rych miesiącach nawet 50% udział. Naj-

więcej, bo aż 70% to kontrakty niebieskie. 

Oznacza to, że właściciele pojazdów coraz 

częściej cenią sobie profesjonalną opiekę 

serwisową. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Renault serii D z zabudową do selektywnej zbiórki odpadów. Urządzenie hakowe ZH8 
o udźwigu 8 t może obsługiwać kontenery o wysokości zaczepu haka do 1,2 m, np. do 
gromadzenia odpadów. Kontener zabezpieczony jest blokadą hydrauliczną. Żuraw Fassi 
F40 może służyć jako nośnik wymiennych urządzeń takich jak: posypywarka, piaskarko-
solarka, zamiatarka czy polewaczka. Kąt obrotu w tym przypadku to 320°. Dodatkowo 
zamontowana wyciągarka o udźwigu 800 kg obsługuje pojemniki typu „dzwon” i „igloo”.

Wśród prezentowanych pojazdów był wóz do czyszczenia kanalizacji 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie. 
Na podwoziu Renault Landera zbudowano zabudowę Jurop z syste-
mem odzysku wody. Firma Jurop do swoich zabudów montuje głównie 
produkowane przez siebie kompresory ssące, łopatkowe, chłodzone 
cieczą lub powietrzem oraz pompy próżniowe krzywkowe, bezolejowe.
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W 
początkowym okresie terminal 

będzie miał zdolność regazyfi kacji 

5 mld m3 skroplonego gazu ziem-

nego (LNG) rocznie, co stanowi 1/3 pol-

skiego zapotrzebowania. Możliwe jest 

zwiększenie mocy terminalu do 7,5 mld m3.

Terminal jest jedyną, tak dużą inwesty-

cją w Europie Północnej i Środkowo-

-Wschodniej i może zmienić układ sił 

w potyczkach o dostęp do gazu. 

Niezależnie od polskiej inwestycji 

pod koniec października w Kłajpe-

dzie zacumował pływający terminal 

„Independence”. Litwa wynajęła go na 

10 lat, aby zyskać czas na budowę wła-

snej infrastruktury do przechowywania 

i regazyfikacji LNG. „Independece” 

może pomieścić 170 tys. m3 skroplonego 

gazu. Dla Świnoujścia nie będzie on sta-

nowił konkurencji. Obie inwestycje mają 

się uzupełniać. Litwa prowadzi rozmowy 

o utworzeniu jeszcze jednego terminalu 

w Estonii lub Finlandii. 

Perspektywy szerszego wykorzysty-

wania LNG są coraz bardziej konkretne. 

21 października 2014 r. budowniczy i użyt-

kownik terminalu w Świnoujściu Polskie 

LNG SA oraz Polskie Górnictwo Naft owe 

i Gazownictwo SA (PGNiG) podpisały 

list intencyjny w sprawie jego rozbudowy 

i rozwoju o dodatkowe usługi przeładun-

kowe. PGNiG SA w ramach obowiązującej 

Umowy Regazyfi kacji ma zarezerwowaną 

możliwość przeładowywania LNG na cy-

sterny samochodowe. Otwiera to drogę do 

łatwego wykorzystywania tego paliwa do 

napędu pojazdów. 

Gęsty, czysty

Skroplony gaz ziemny budzi w moto-

ryzacji spore nadzieje. W porównaniu ze 

LNG – lepiej nalewać gaz? 
Na przełomie 2014/15 ma zostać ukończony terminal LNG 
w Świnoujściu. W przyszłym roku rozpocznie przyjmowanie komercyjnych 
dostaw gazu. Rodzi się nowa szansa dla pojazdów gazowych?

Warszawa 
zdecydowała się 
na zakup Solbusów 
na LNG i będzie 
na razie korzystać 
z mobilnej stacji 
tankowania na naczepie. 

Zbiornik na LNG ma postać „termosu”, 
który utrzymuje gaz w niskiej temperaturze. 
Jest wytrzymały i bezpieczny, a jego 
napełnianie trwa krótko. 

sprężonym CNG ma kilka zalet. Przede 

wszystkim zapewnia większy zasięg bez 

tankowania, zbliżony do tego, jaki mają 
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pojazdy z silnikiem Diesla. Ponadto 

jest bardzo czystym paliwem, ponieważ 

w procesie skraplania usuwana jest z niego 

woda, dwutlenek węgla, azot i cięższe wę-

glowodory. Ma również walory ekologicz-

ne. Sprawia, że pojazd bez trudu spełnia 

wymagania normy Euro 6, a jego silnik 

pracuje ciszej niż diesel. 

Gaz LNG jest również bezpieczny. 

W postaci ciekłej jest niepalny. Staje się 

palny po wymieszaniu z powietrzem, ale 

ryzyko jest małe, gdyż bardzo szybko się 

ulatnia. Jest bezbarwny, bezwonny i nie-

toksyczny. Rozlany znika bez śladu. Należy 

dodać, że może być wytwarzany ze źródeł 

odnawialnych, jako biogaz. 

Z punktu widzenia konstrukcji pojazdu 

jest względnie prosty w zastosowaniu. Wy-

maga przede wszystkim odpowiedniego 

zbiornika do przechowywania. Na rynku 

bez trudu można się w niego zaopatrzyć. 

Zbiornik ma postać izolowanego „termo-

su”, który umożliwia utrzymanie wewnątrz 

niskiej temperatury. Metan ulega skrople-

niu po oziębieniu do –162°C. Może być 

przechowywany w nieco wyższej tempera-

turze, ale wówczas potrzebne jest podwyż-

szone ciśnienie, aby zachował swój stan 

skupienia. Przy –160°C wystarcza 4÷5 bar. 

Zbiornik zajmuje mniej więcej tyle samo 

miejsca, co zwykły bak na olej napędowy. 

Przewyższa pod tym względem duże zesta-

wy butli zawierających CNG. 

LNG przedostaje się do silnika za po-

średnictwem parownika i dociera do wtry-

skiwaczy już jako gaz. W nowoczesnych 

konstrukcjach wtryskiwacze są umiesz-

czone w kolektorze dolotowym i podają 

paliwo indywidualnie do każdego cylin-

dra. Podobnie jak w przypadku CNG, sa-

mochody na LNG są napędzane silnikami 

o zapłonie iskrowym. 

Polacy nie gęsi

Największe doświadczenie z silnikami na 

gaz mają Iveco i Mercedes. Ich śladem po-

dąża Scania. Obecnie fi rmy te mają gotowe 

pojazdy, przystosowane do zasilania LNG. 

Volvo oferuje na wyselekcjonowanych ryn-

kach FE MethaneDiesel z silnikiem o za-

płonie samoczynnym. Porcja oleju napędo-

wego służy do zapalenia gazu w cylindrze. 

W optymalnych warunkach zawartość me-

tanu w mieszance dochodzi do 75%. Szwedzi 

zachwalają swoje rozwiązanie jako bardziej 

wydajne i oszczędniejsze niż silnik iskrowy. 

W Polsce orędownikiem LNG jest Solbus. 

Zdobył zresztą prestiżowe zamówienie na 

dostawę 35 autobusów na ciekły gaz ziemny 

do Warszawy. Mają pojawić się w ruchu z po-

czątkiem roku 2015. Jeden ze stołecznych au-

tobusów, 18-metrowy przegubowiec był już 

eksponowany na targach IAA w Hanowerze 

oraz na Transexpo w Kielcach. 

Są pojazdy, lada moment będzie LNG, 

ale gdzie stacje tankowania? Rozwiązanie, 

które jest praktyczne, a w wielu wypad-

kach również uzasadnione ekonomicznie 

to naczepa z dystrybutorem. Aby zachęcić 

odbiorców, Solbus proponuje taką właśnie, 

kompleksową ofertę w porozumieniu ze 

spółką Gazprom Germania. Tankowanie 

LNG jest szybkie i bezpieczne, co polski 

producent autobusów chętnie demonstru-

je przy każdej okazji. 

Budowa stałej stacji tankowania jest du-

żym wydatkiem, lecz pokonanie tej bariery 

jest opłacalne. Zbiorniki na LNG są długo-

wieczne i nie trzeba ich wymieniać przez 

wiele lat, wręcz dekad. 

Coraz większą rolę na rynku LNG od-

grywa   Cryogas M&T Poland. Firma za-

powiada rozpoczęcie dostaw gazu LNG 

dla samochodów ciężarowych z mobil-

nego punktu tankowania. Oferuje rów-

nież nieodpłatnie budowę i obsługę stacji 

tankowania, w zamian za zakup pojaz-

dów napędzanych gazem ziemnym LNG 

i CNG.   Cryogas posiada własny zakład 

skraplania gazu ziemnego oraz dysponuje 

fl otą kriogenicznych cystern LNG.

Całkowity koszt eksploatacji pojazdu na 

LNG jest niższy niż tradycyjnego diesla. 

Wprawdzie cena zakupu jest o kilka pro-

cent wyższa i koszty obsługi również, choć 

tu różnica jest minimalna. Jednak wydatki 

te z dużą nawiązką rekompensuje niższa 

cena LNG. Na AdBlue nie wydaje się nic! 

Wg wyliczeń Iveco, użytkowanie Stralisa 

LNG może być nawet o 6% tańsze niż ana-

logicznego pojazdu z dieslem. 

Może więc Świnoujście dostarczy od 

dawna wyczekiwanego impulsu, który 

przyspieszy „gazyfi kację motoryzacji”. 

LNG na pewno nie jest panaceum na 

wszelkie potrzeby transportowe. Jednak 

napędzane nim pojazdy, jako ciche i „czy-

ste” mogą zadomowić się w pobliżu ludz-

kich siedzib w transporcie publicznym 

i dystrybucji. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Volvo

Scania również dysponuje ciągnikiem na LNG. 
W tym roku na IAA eksponowała pojazd z kabiną 
typu G. Dwa lata temu na terenie zewnętrznym stał 
ciągnik siodłowy do dystrybucji z niską kabiną P. 

Iveco Stralis LNG. Producent zapewnia, że 
całkowity koszt posiadania (TCO) wersji na 
skroplony gaz ziemny jest niższy o 6% niż 
podobnego wariantu z dieslem. 

Volvo proponuje w FE MethaneDiesel silnik o zapłonie 
samoczynnym, który spala mieszankę oleju napędowego 
i gazu ziemnego. Zdaniem twórców jest bardziej oszczędny 
niż jednostka gazowa z zapłonem iskrowym.

Prezentowane przez Scanię i Iveco 
ciągniki mają oprócz zbiornika LNG 
również zestaw butli CNG, co pozwala 
zwiększyć zasięg pojazdu. 

www.truck-van.pl
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Podczas Międzynarodowych Targów 

Pojazdów Użytkowych IAA w Ha-

nowerze Bosch przedstawił paletę 

rozwiązań dla rynku ciężarowego i auto-

busowego. Internet, hybrydy i odzysk cie-

pła – to wizja przyszłości wg Boscha.

W sieci

Już w 2016 r. każdy nowo wyproduko-

wany samochód ciężarowy przeznaczony 

do ruchu dalekobieżnego w Europie i USA 

będzie wyposażony w opcje dostępu do in-

ternetu. Funkcje wykorzystujące globalną 

sieć przyczynią się do podniesienia wydaj-

ności i obniżenia kosztów transportu. Fun-

damentem technicznym dla tego rodzaju 

usług są jednostki CCU (Connectivity 

Control Units) produkowane przez fi rmę 

Bosch. Przesyłanie danych umożliwia 

tym urządzeniom połączenie elektroniki 

pokładowej pojazdu z zewnętrznymi ser-

werami. Za pośrednictwem internetu sa-

mochody będą na bieżąco przesyłać ważne 

dane eksploatacyjne, takie jak przebieg 

i zużycie paliwa. Równocześnie reje-

strowane będą wszelkiego rodzaju błędy 

zgłaszane przez sterowniki elektroniczne 

w pojeździe. Informacje w formie zako-

dowanej, przekazywane do centrum obli-

czeniowego, mają być analizowane i udo-

stępniane operatorom fl ot. Dzięki temu 

możliwie wcześnie zaplanuje się prace ser-

wisowe lub naprawy, co ograniczy przestoje. 

Bosch opracował także własne rozwią-

zanie telematyczne przeznaczone dla sa-

mochodów użytkowych z naczepą. Tra-

iler Control Unit informuje spedytora 

o miejscu pobytu i statusie przewożonego 

ładunku. Dzięki własnemu zasilaniu funk-

cja działa także wtedy, gdy naczepa nie jest 

podłączona do ciągnika siodłowego. Za po-

średnictwem systemu centrum operacyjne 

Bosch przez całą dobę odbiera powiado-

mienia, gdy pojazd np. zjedzie z plano-

wanej trasy przejazdu lub gdy dojdzie do 

nieplanowanego otwarcia drzwi ładowni. 

TCU przesyła do centrum obliczeniowego 

cenne komunikaty dotyczące np. warto-

Z czym większość z nas kojarzy firmę Bosch? Oczywiście z układami wtryskowymi 
i oczyszczania spalin. Teraz Bosch również podłącza ciężarówki i autobusy do internetu.

Innowacyjne cięcia

Wolf-Henning Scheider, 
członek zarządu Robert Bosch GmbH i rzecznik działu 
przedsiębiorstwa Technika Motoryzacyjna

Producenci zobowiązali się, że do 2020 r. pojazdy użytkowe będą 
spalać o 20% mniej paliwa. Ten cel wymusza wprowadzanie do po-
wszechnego użytku nowych technologii. Elektryfikacja samochodów 
użytkowych oraz odzysk ciepła oferują znaczny potencjał oszczędno-

ści. Technologie te mogą być konkurencyjne cenowo już pod koniec bieżącej dekady. Ale 
aby osiągnąć oczekiwane 20% oszczędności, należy podłączyć pojazdy do sieci. Dzięki 
funkcjom wykorzystującym internet samochody użytkowe staną się jeszcze wydajniejsze 
i bezpieczniejsze. To można zrobić już dziś.

ści ciśnienia w oponach czy temperatury 

w ładowni, co ma znaczenie przy trans-

porcie mrożonek lub świeżych produktów. 

Wszelkie odstępstwa od planowych proce-

dur są natychmiast wykrywane i dyspozy-

tor może wdrożyć odpowiednie działania.

Do końca tej dekady spodziewany jest 

także znaczny rozwój w zakresie usług in-

formacyjnych i komunikacyjnych zwią-

zanych z wykorzystaniem: smartfonów, 

nowych usług telematycznych, aplikacji na 

urządzenia mobilne oraz funkcji na wyłącz-

ny użytek producentów pojazdów. Staną się 

one zwykłym elementem rzeczywistości, 

podobnie jak funkcje wspomagające (jak 

np. ostrzeganie o zmęczeniu, wykrywanie 

pasa ruchu czy układy hamowania awaryj-

nego). Dlatego elektronika musi także sku-

Dzięki podłączeniu do internetu, wykorzystując rozszerzone dane nawigacyjne, 
w tym informacje o ukształtowaniu terenu i promieniach zakrętów, Bosch 
umożliwia opracowanie inteligentnej strategii jazdy. Strategia taka pozwala 
obniżyć zużycie paliwa średnio o 5%. W przyszłości, gdy dynamicznie 
zmieniające się dane dotyczące np. ograniczeń prędkości i robót drogowych, 
będą mogły być uwzględniane przy dopasowaniu prędkości jazdy lub wyborze 
biegów, zużycie paliwa będzie można jeszcze bardziej obniżyć.
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tecznie radzić sobie z zalewem informacji 

niepotrzebnych i niebezpiecznych. To coś 

w rodzaju fi ltra chroniącego pojazd przed 

atakami, spamem itp. Wszelkie zakłócenia 

tutaj niosą ryzyko zagrożenia prawidłowej 

jazdy. Tak jest np. w wyświetlaczach o wy-

sokiej rozdzielczości, które mają szczególne 

wymagania, jeśli chodzi o transmisję obra-

zu i informacji w czasie rzeczywistym.

Źródła oszczędności

W branży pojazdów ciężarowych li-

czy się zysk. Z tego względu wdrażane 

tu technologie muszą być dopracowane 

i skuteczne. Bosch zaprojektował układ 

hybrydowy typu Parallel-Hybrid o mocy 

120 kW dla ciężkich samochodów użyt-

kowych. Centralnymi komponentami 

układu przystosowanego do pracy w ru-

chu dalekobieżnym są: silnik elektryczny 

i energoelektronika. Silnik elektryczny jest 

montowany pomiędzy silnikiem spalino-

wym a przekładnią w układzie przeniesie-

nia napędu. Zajmuje on niewiele miejsca 

i nie wymaga stosowania dodatkowej prze-

kładni. Silnik elektryczny wspomaga pra-

cę silnika spalinowego, odzyskuje energię 

(rekuperacja), umożliwia jazdę siłą rozpę-

du (tryb żeglowania) oraz jazdę z napędem 

czysto elektrycznym. Dzięki napędowi hy-

brydowemu Bosch, samochód ciężarowy 

o masie 40 t ma zaoszczędzać nawet do 

2500 l oleju napędowego rocznie.

Producenci zobowiązali się, że do roku 

2020 ich pojazdy będą spalać o 20% mniej 

paliwa (względem rezultatów z roku 2005). 

Ten cel wymusza wprowadzanie do po-

wszechnego użytku nowych technologii. 

Obecnie około 60% energii pierwotnej jest 

tracone w postaci ciepła. Cześć tej energii 

można odzyskać w procesie parowym wy-

korzystywanym w systemach WHR (Wa-

ste Heat Recovery). Odzysk ciepła pomaga 

obniżyć zużycie paliwa nawet o 5%. W za-

leżności od typu pojazdu i przebiegu może 

to pozwolić zaoszczędzić nawet 2000 l

oleju napędowego rocznie. 

W proponowanym rozwiązaniu w pro-

cesie parowym ciecz robocza (etanol) jest 

sprężana i przetłaczana przez pompę do 

parownika. W parowniku etanol odbiera 

ciepło ze spalin, zmieniając swój stan sku-

pienia na gazowy. Powstała w ten sposób 

para wykonuje pracę w silniku parowym, 

a następnie skrapla się w kondensatorze, 

oddając ciepło resztkowe do otoczenia. 

Skroplona ciecz jest ponownie dopro-

wadzana do pompy. Energia pozyskana 

w tym procesie może być przekazana me-

chanicznie na wał lub zostać wykorzystana 

do napędu generatora. Przekształcona przez 

rozprężarkę energia mechaniczna może być 

przekazywana na wał bezpośrednio lub za 

pośrednictwem przekładni. Alternatywnie 

turbina parowa może napędzać generator, 

który wytwarza energię elektryczną. Ener-

gię elektryczną można gromadzić w aku-

mulatorze lub wykorzystać do napędu sil-

nika elektrycznego w układzie napędowym 

pojazdu hybrydowego lub elektrycznego.

Tradycyjnie

Bosch nie przestaje szukać nowych roz-

wiązań także w dziedzinach już doskonale 

sobie znanych. Celem jest dalsze zwiększa-

nie wydajności. Pomóc w tym ma nowy 

wtryskiwacz CRIN3-25, w którym dzięki 

zastosowaniu odpowiedniej równowa-

gi hydraulicznej znacząco zmniejszono 

przedostawanie się niezużytego paliwa do 

przewodu powrotnego. Nowy układ com-

mon rail może dzięki temu zaoszczędzić 

do 1% paliwa. To teoretycznie niewiele, 

ale według wyliczeń Boscha oszczędność 

może wynieść nawet 700 euro rocznie. 

Nowy układ wtryskowy Bosch, oferujący 

ciśnienie wtrysku 2500 barów, bazuje na 

koncepcji modułowej. Szczelność uda-

ło się uzyskać dzięki temu, że wszystkie 

części wewnętrzne wtryskiwacza, łącznie 

z zaworem sterującym znajdują się pod 

ciśnieniem systemowym. Aby w takich 

warunkach mogło w ogóle dojść do otwar-

cia iglicy, jest ona sprzężona hydraulicznie 

z trzpieniem zespołu zaworka. Szczelny 

wtryskiwacz nie tylko podnosi efektyw-

ność, ale dzięki wyjątkowo precyzyjnemu 

wtryskowi paliwo spalane jest w sposób 

czystszy i ograniczający emisję spalin. 

Dodatkowo nowy układ ułatwia rozruch 

w trybie Start-Stop, ponieważ ciśnienie 

systemowe dłużej się utrzymuje.

Producenci pojazdów chcą oferować 

swoim klientom wydajne, oszczędne i co-

raz bardziej multimedialne pojazdy. Na ich 

sukces pracują fi rmy, dostarczające podze-

społy i gotowe rozwiązania systemowe. 

Bosch jako jeden z głównych dostawców 

nie obawia się wprowadzania innowacji, 

które w krótkim czasie mogą zmienić ry-

nek pojazdów ciężarowych. Opisane po-

wyżej rozwiązania to krok przed wdroże-

niem ich do powszechnego użytku. ▐

Michał Mariański
Fot. Bosch, M. Mariański

Oto koncepcja multimedialnej kabiny przyszłości 
wraz z jej wyposażeniem. Najważniejszą rolę 
odgrywa tu duży, programowalny zestaw 
wskaźników współpracujący z centralnym 
sterownikiem oraz innymi peryferiami. Zawiera 
on klasyczne wskaźniki zegarowe, kontrolki funkcji, 
ale także grafiki z przebiegiem trasy lub sekwencje 
wideo, np. obraz z kamery do jazdy wstecz 
lub obraz z systemu noktowizyjnego. W zależności 
od sytuacji, najważniejsze informacje są powięk-
szane i znajdują się na pierwszym planie.

Nowy układ wtryskowy Bosch, oferujący 
ciśnienie wtrysku 2500 barów, bazuje 
na koncepcji modułowej. Układ 
CRSN3-25 gwarantuje pracę bez pow-
rotu do przewodu powrotnego nie 
zużytego paliwa zarówno przy niskich, 
jak i wysokich ciśnieniach. Wtrysk 
paliwa pod wysokim ciśnieniem i bez 
strat w istotny sposób przyczynia się 
do podniesienia efektywności całego 
układu napędowego.

Dzięki internetowi Bosch wspiera operatorów flot 
przy planowaniu prac serwisowych w pojazdach. 
Na bieżąco mogą być przesyłane ważne dane 
eksploatacyjne, takie jak przebieg i zużycie paliwa. 
Równocześnie rejestrowane są wszelkiego rodzaju 
błędy zgłaszane przez sterowniki elektroniczne 
w pojeździe. Informacje w formie zakodowanej 
są przekazywane do centrum obliczeniowego, 
analizowane i udostępniane operatorom flot. Dzięki 
temu możliwe jest wcześniejsze zaplanowanie prac 
serwisowych lub napraw, co ogranicza przestoje.
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Wszyscy znamy oznaczenie M+S 

(mud and snow – błoto i śnieg), któ-

re w większości krajów europejskich 

jest wymagane przepisami prawa 

w określonych warunkach atmos-

ferycznych bądź w wyznaczonym 

czasie. Co praktycznie oznacza ten 

symbol?

Na pewno nie oponę zimową w rozu-

mieniu takim, jak w przypadku opon do 

samochodów osobowych. Warto podkre-

ślić, że co innego ten symbol będzie ozna-

czał w przypadku opony długodystanso-

wej, a co innego w przypadku budowlanej. 

Generalnie opony z takim oznaczeniem 

mają sobie radzić z błotem i śniegiem, ale 

nie można ich mylić z tzw. oponami zimo-

wymi. Czasami symbol ten oznacza dobrą 

trakcję w trudnych warunkach tereno-

wych np. w przypadku opon off roadowych 

do ciężarówek.

W takim razie, jakie opony powinno 

się stosować w pojazdach ciężaro-

wych zimą?

Bardziej dostosowane do jazdy w wa-

runkach zimowych są opony z ozna-

czeniem trzech szczytów gór z płatkiem 

śniegu (3PMSF). Opona, która przejdzie 

zestandaryzowany proces homologacji, na-

wet regionalna. I tu nadal byłbym ostroż-

ny ze stwierdzeniem, że każda opona ze 

znaczkiem trzech szczytów, to tzw. opona 

zimowa.

W oponach osobowych mamy sprawę 

prostą. Są tzw. opony letnie i zimowe. Jed-

ne stosujemy od wiosny do jesieni, drugie 

od jesieni do wiosny. Zmieniamy je głów-

nie ze względu na warunki pogodowe, 

a coraz częściej w określonym datami ter-

minie, bo tak nakazuje prawo. Problem 

zaczyna się, gdy chcemy podobne reguły 

przenieść do świata opon ciężarowych. Tu-

taj to tak nie działa.

W ciężarówkach nie stosuje się opon ze 

względu na to, jaka jest kartka w kalenda-

rzu, ale aby zapewnić odpowiednią trakcję 

na drodze. Do tego dochodzi kwestia kon-

sumpcji paliwa i dystrybucji ciepła. Inne 

opony stosuje się do jazdy po autostradzie, 

inne po mieście, a jeszcze inne na budo-

wie. Wszystkie opony napędowe w Conti-

nental mają homologację M+S, coraz wię-

cej opon do transportu regionalnego na 

oś prowadzącą również ma to oznaczenie. 

U wielu producentów opony do transportu 

regionalnego będą spełniać lub spełniają 

już normy homologacyjne dla 3PMSF.

Ale producenci opon użytkowych 

mają w swoich ofertach opony zimo-

we. Więc jak to jest?

W oponach ciężarowych nie używa się 

określeń: opony całoroczne, opony letnie, 

za to używa się określeń: długodystanso-

we, budowlane, miejskie itp. Oznacza to, 

rok. Dlatego dla jednego przewoźnika 

podstawową oponą na zimę będzie Conti 

Scandinavia i będzie ją traktował jak opo-

nę do transportu regionalnego, natomiast 

inny będzie jeździł na oponach Conti Hy-

brid (M+S), które w naszych warunkach 

klimatycznych zimą są również stosowane.

Jeżeli opona ma przejechać cały rok, 

czyli zachować odpowiednią trakcję 

również zimą, jej bieżnik musi być 

odpowiednio głęboki, a mieszanka 

gumowa dobrze reagować zarówno 

podczas upału, jak i mrozu. Czy-

li musi być jakiś kompromis. Czy 

wprowadzenie opon letnich i zimo-

wych do pojazdów ciężarowych nie 

zwiększyłoby ich efektywności?

Przewoźnicy raczej nie są zainteresowa-

ni takim rozwiązaniem. Wyobraźmy sobie 

fl otę 400 pojazdów, pomnóżmy je przez 

12 kół, razy 2 komplety. Wychodzi prawie 

10 tys. opon i 10 tys. felg dla jednej fl oty. 

Dodatkowo w przeciwieństwie do opon 

osobowych opony ciężarowe nie są użyt-

kowane na jednej ciężarówce przez całe 

swoje życie. Opony są rotowane na pojeź-

dzie, na osi, między pojazdami, pogłębia-

ne i bieżnikowane. Te opony trzeba gdzieś 

przechowywać. Do tego należy doliczyć 

Zgodnie z warunkami
O różnicach w oponach stosowanych 
w odmiennych warunkach drogowych i pogodowych 
rozmawiamy z Marcinem Cywińskim z działu opon 
użytkowych Continental Opony Polska.

» Główne kryterium doboru ogumienia to nawierzchnia, 

po jakiej pojazd się porusza «

że główne kryterium doboru ogumienia to 

nawierzchnia, po jakiej pojazd się porusza. 

Poza tym żadne kryterium doboru opon 

nie jest w oderwaniu od innych czynni-

ków. Np. nawierzchnia i temperatura lub 

nawierzchnia i ciśnienie.

Na przykład nasza opona Conti Scan-

dinavia jest dedykowana pojazdom, które 

poruszają się po krajach nordyckich i jest 

synonimem opony zimowej w naszej czę-

ści Europy. Opona taka w niskich tempe-

raturach musi zachować możliwie wyso-

ką trakcję. Tam zastępuje ona stosowaną 

w naszych warunkach klimatycznych opo-

nę regionalną. W krajach nordyckich 50% 

sprzedaży stanowią opony klasy Conti 

Sandinavia, które służą fl otom przez cały 

czas związany z obsługą, wymianą i kosz-

tami zakupu podwójnych kompletów kół.

Przewoźnicy chcą racjonalizować koszty 

i w tym kierunku idą ich oczekiwania. Oczy-

wiście nie zawsze da się pogodzić wszystkie 

wymagania i wówczas trzeba zainwestować 

w dodatkowe opony na zimę. Nie mniej 

w każdej sprawie potrzebny jest rozsądek, 

doświadczenie i racjonalne podejście, aby 

na końcu każda fl ota znalazła optymalne dla 

siebie rozwiązanie w zakresie parku opon na 

cały rok, nie tylko na 3-4 miesiące zimowe.

Jak duże jest u nas zainteresowanie 

oponami zimowymi?

Rynek ciężarowych opon zimowych 

w Polsce przed wprowadzeniem prawa zi-

www.truck-van.pl
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mowego dla opon w Niemczech, Austrii, 

Czechach i Słowacji, czy krajach nordyc-

kich stanowił 0,5-0,7%. Obecnie to jest 

ok. 1,2%. Niby zmiana jest niewielka, ale 

zauważalna. Od czasu wprowadzenia prze-

pisów o oponach w warunkach zimowych 

w krajach ościennych widać, że każdy 

przewoźnik bada i dobiera najwłaściwszą 

kombinację różnych typów bieżników dla 

siebie. Jeżeli ktoś jeździ na oponach dłu-

godystansowych, już samo założenie opon 

regionalnych z homologacją M+S/3PMSF 

sprawi, że zimą na autostradzie odczuje 

poprawę trakcji i bezpieczeństwa. Jestem 

też w stanie sobie wyobrazić, że są fi rmy 

transportowe, które cały rok będą jeź-

dzić na oponach klasy Conti Scandinavia 

na wszystkich osiach, bo to się najlepiej 

sprawdzi we fl otach, które często jeżdżą 

na północ Europy. Warto podkreślić, że 

współczesne opony klasy Conti Scandina-

via mają budowę warstwową. Bieżnik skła-

da się z różnych mieszanek ułożonych nie 

tylko na barkach czy w środku, ale również 

zmienia się charakterystyka opony w miarę 

zużywania się bieżnika. Sprawia to, że opo-

ny zimą świetnie dają sobie radę na oblo-

dzonej drodze, a gdy przychodzi wiosna 

zaczynają pokazywać charakterystykę bliż-

szą oponie regionalnej. Czasami właścicie-

le fl ot wymieniają tylko opony naczepowe 

na zimowe, a opony z przodu nacinają. Od 

tego roku wprowadziliśmy oponę klasy 

mega w rozmiarze 445/45R19,5 HTW2. 

Ale są też fl oty, które wymieniają wszyst-

kie opony sezonowo. Wymuszają to często 

kontrakty ubezpieczeniowe w związku 

z przewozem np. niebezpiecznych ładun-

ków. W takich sytuacjach fi rma musi mieć 

odpowiednie zaplecze magazynowe lub 

może skorzystać z usługi magazynowej 

warsztatu oponiarskiego. W Continen-

tal dobierając właściwie ogumienie do 

potrzeb danej fl oty, zawsze uwzględnia-

my potrzeby operacyjne, bezpieczeństwo 

kierowcy i przewożonych ładunków oraz 

obowiązujące na terytorium działalności 

fi rmy transportowej prawo.

Czy można zatem powiedzieć, że 

opona zimowa to taka, która jest 

skonstruowana specjalnie, by spro-

stać trudnym warunkom zimowym? 

Opona radząca sobie na śniegu i przy 

ujemnych temperaturach musi mieć spe-

cjalnie opracowaną mieszankę gumową, 

która nie twardnieje przy niskich tempera-

turach, oraz bieżnik, który pozwala utrzy-

mać wysoką trakcję na śniegu i skrócić 

drogę hamowania w takich warunkach. 

Ale poprzeczkę można podnieść jeszcze 

wyżej. Kolejnym krokiem w kierunku do-

stosowania opon do warunków zimowych 

jest opona na ekstremalnie zimowe warun-

ki. Continental ma długie doświadczenia 

w badaniach nad tego typu ogumieniem. Na-

sze dziedzictwo w tym zakresie jest bogate. 

Obecnie pracujemy nad takimi właśnie 

oponami. Mają one zastąpić opony kolco-

wane w ciężarówkach, a czasami i łańcu-

chy. Przewoźnicy będą mogli je stosować 

tam, gdzie ujemne temperatury mogą do-

prowadzić do zniszczenia ogumienia, któ-

re w naszej części Europy stosowane jest 

jako standard także zimą.

Jeżeli są opony dostosowane do eks-

tremalnie niskich temperatur, to 

pewnie są też takie, które mogą pra-

cować w tropikach…

Oczywiście istnieje druga strona meda-

lu. Czyli opony, które są przeciwieństwem 

opon Conti Sacandinavia. Są to opony 

przeznaczone do eksploatacji w bardzo 

gorącym klimacie, czyli tam gdzie tem-

peratura przekracza nawet 50°C. Są one 

narażone na ciągłe oddziaływanie wyso-

kiej temperatury i duże nasłonecznienie 

przy często bardzo dużych przeciążeniach 

ładunków. Takie warunki wymagają za-

stosowania zupełnie innych typów opon. 

Różnią się one od używanych w naszym 

klimacie opon regionalnych budową kar-

kasu, a często też i mieszanką gumową, 

natomiast bieżniki pozostają podobne. Im 

wyższa jest temperatura otoczenia, tym 

opona jest mniej odporna na przeciążenia. 

Trzeba więc zmienić jej konstrukcję. Bar-

dzo ważny jest proces dyfuzji ciepła na ze-

wnątrz, który eliminuje przegrzewanie się 

opon pracujących np. w krajach północnej 

Afryki. W Turcji stosuje się opony z ozna-

czeniem ED (Extra Duty), a w Afryce i na 

bliskim wschodzie AC (Active Cool). Te 

ostatnie nie mają homologacji europej-

skiej, ponieważ u nas nie występują takie 

warunki pogodowe. To najlepiej obrazuje, 

to co powiedziałem wcześniej. Czy wobec 

tego można nazwać te opony letnimi? Nie 

sadzę. W tamtych warunkach to są stan-

dardowe opony, odpowiedniki opon regio-

nalnych używanych w Polsce. 

Opony w pojazdach ciężarowych trud-

no jest klasyfi kować wg sezonowości, 

ponieważ muszą być przede wszystkim 

dostosowane do warunków, w jakich pra-

cują, z uwzględnieniem wielu czynników 

bardzo często współzależnych i występu-

jących łącznie. 

A opony regionalne są gdzieś po środku 

między Conti Scandinavia a oponami AC.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

Firma Continental opracowała 
zintegrowaną koncepcję opon zimowych 
na wszystkie osie. 

Zimowy komplet

Opony zimowe powinny zapewnić optymalne prowadze-
nie i utrzymywanie kierunku na osi przedniej, najlepszą trak-
cję i siłę hamowania na osi napędowej oraz wysoki poziom 
przyczepności w zakrętach i podczas hamowania na osi 
naczepowej. Zastosowanie opon zimowych Continental na 
wszystkich osiach poprawia trakcję nawet o 40% w porów-
naniu ze standardowymi oponami. Przy prędkości 50 km/h 
droga hamowania na śniegu skraca się o prawie 10 m. 

Opona Conti Scandinavia na oś kierowaną charaktery-
zuje się połączeniem strukturalnego bieżnika z podłużnymi 
rowkami oraz mikrolamel. Efekt splatania się lamel zapew-
nia maksymalną przyczepność na mokrej drodze. Wersja 
na oś napędową wykorzystuje udoskonalony wzór bloków, 
który pozwala zachować dobrą przyczepność. Stabilna 
konstrukcja lameli z trójwymiarowymi blokami umożliwia 
zastosowanie bieżnika o głębokości do 22 mm, zapewnia-
jąc wysoką trwałość opony w warunkach zimowych. Linię 
Conti Scandinavia uzupełniają opony do naczep. Bieżniki 
zimowe doskonale radzą sobie z przenoszeniem sił po-
wstających przy hamowaniu i pokonywaniu zakrętów na 
śliskiej nawierzchni. 

Do 22,5-calowej opony do przewozów dalekobieżnych 
i dystrybucji Continental dołącza nowe rozmiary: 17,5 oraz 
19,5 cala, co oznacza, że oferuje opony zimowe dla po-
jazdów o dmc do 12 t lub powyżej w transporcie dystrybu-
cyjnym. Opona Continental HTW 2 Scandinavia 445/45 R 
19,5, została specjalnie zaprojektowana na potrzeby trans-
portu ładunków o dużych gabarytach lub masie. 

W przypadku transportu osób, dobrym i bezpiecznym 
wyborem, jest linia Conti UrbanScandinavia oraz opona 
Scandinavia HSW 2 Coach. Dzięki konstrukcji zawierają-
cej liczne krawędzie i lamele opona Conti UrbanScandi-
navia HA3 jest uniwersalną oponą zimową do regularnego 
transportu osób. Conti UrbanScandinavia HD3 na oś na-
pędową oferuje natomiast najlepszą trakcję w regionach, 
w których występują intensywne opady śniegu. 

Opona Continental Scandinavia HSW 2 Coach może być 
montowana na wszystkich osiach. Dzięki swojemu wzorowi 
bieżnika z zamkniętymi żebrami i trójwymiarowym mikro-
lamelom HSW 2 Coach, przenosi na drogę siłę napędową 
oraz siły powstające podczas utrzymywania kierunku jazdy, 
zachowując przy tym niski poziom hałasu i doskonałą trakcję 
bez uszczerbku dla komfortu prowadzenia pojazdu. ▐

Fot. Continental
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Unia Europejska określiła minimal-

ne wymogi dla ogumienia do pojaz-

dów użytkowych poruszających się 

po śniegu – symbol alpejski, czyli 

trzy szczyty górskie i płatek śniegu 

(3PMSF). Jak pan ocenia zmiany 

dotyczące opon do stosowania w wa-

runkach zimowych, m.in. wprowa-

dzające to oznaczenie?

Z zadowoleniem przyjmujemy nowy 

standard dla zimowych opon do pojazdów 

ciężarowych. Od lat zalecamy stosowanie 

specjalnych opon zimowych do pojazdów 

użytkowych na obszarach, gdzie panują zi-

mowe warunki drogowe. Goodyear Dunlop 

ma w swojej ofercie wiele specjalnych opon 

zimowych o bardzo wysokich osiągach. Są 

to opony Goodyear UltraGrip WTD, Dun-

lop SP 462 i Fulda Winter Force na oś napę-

dową, Goodyear UltraGrip WTS, Dunlop 

SP 362 i Fulda Winter Control na oś ste-

rującą oraz Goodyear UltraGrip WTT na 

osie naczepy. Niedawno wprowadziliśmy 

do oferty opony UltraGrip Coach. Te opony 

były ofi cjalnie oznaczane wyłącznie symbo-

lem M+S, aby jednak zwrócić uwagę na zi-

mowe osiągi naszych opon, zastosowaliśmy 

symbol płatka śniegu, który wówczas nie 

miał jeszcze umocowania prawnego. Unia 

Europejska wprowadziła regulację UNECE 

nr 117.02 dotyczącą testowania opon zimo-

wych do pojazdów użytkowych. Wyznacza 

ona minimalne wymogi co do osiągów na 

śniegu. Od listopada 2012 r., po spełnieniu 

warunków testów, ogumienie do pojazdów 

użytkowych może być oznaczane symbo-

lem 3PMSF. 

Czy to oznacza, że istnieje ofi cjalna 

defi nicja opony zimowej do pojaz-

dów użytkowych? 

Zasadniczo tak, choć nie określa ich mia-

nem „opon zimowych”. Wcześniej jedyna 

ofi cjalna procedura testowa istniała wyłącz-

nie dla opon zimowych do samochodów 

osobowych. Opony do pojazdów użytko-

wych, z racji wysokiej zawartości naturalnej 

gumy, mają dobre właściwości zimowe, ale 

do czasu wprowadzenia nowej regulacji ist-

niało jedynie oznaczenie M+S. Jednak M+S 

informuje tylko, że opona zachowuje się na 

śniegu lepiej niż opona standardowa. Nie 

istniały jednoznaczne minimalne wymogi 

dla opony zimowej. UE zareagowała na tę 

sytuację i określiła procedurę testową spe-

cjalnie dla opon do zastosowań zimowych 

– obok oznaczenia M+S – świadczy o tym, 

że opona jest bardziej sprawna, ponieważ 

znak 3PMSF wymaga zastosowania meto-

dy testowej, której wartości referencyjne 

odnoszą się do sprawdzonych parametrów 

zimowych. Istotne jest, by opony z tym 

znakiem były stosowane na obszarach, 

w których dominują zimowe warunki 

pogodowe. Dotyczy to przede wszystkim 

opon na osie napędowe, ponieważ wyso-

kie parametry trakcyjne są niezbędne do 

zapewnienia mobilności na śniegu. 

Czy ten symbol będzie obowiązkowy 

dla opon zimowych? 

Nie możemy tego przewidzieć jako pro-

ducent, obecnie oznaczenie 3PMSF jest 

dobrowolne. Jednak faktycznie pojazdy 

użytkowe wyposażone w opony z symbo-

lem 3PMSF są zawsze lepszym wyborem 

na zimę niż opony tylko z  oznaczeniem 

M+S. Testy wyraźnie wykazały, że na dro-

gach pokrytych śniegiem opony ze zna-

kiem 3PMSF dla pojazdów użytkowych 

mają lepszą trakcję niż pozostałe. W nie-

których krajach symbol ten jest już uzna-

wany we właściwych przepisach dotyczą-

cych opon zimowych. Tam, w określonych 

warunkach, pojazdy użytkowe muszą mieć 

Większa 
przyczepność
zimą
Henk van Tuyl, dyrektor 
rozwoju opon Goodyear 
do pojazdów użytkowych 
w Europie, na Bliskim Wscho-
dzie i w Afryce, wyjaśnia 
różnice między oponami 
z oznaczeniem M+S a 3PMSF. 

» Opony, które przeszły test i mają 
oznaczenie 3PMSF, są ofi cjalnie określane jako opony 

śniegowe na ciężkie warunki zimowe «

w pojazdach użytkowych. Ogumienie, któ-

re z powodzeniem przejdzie ten wymaga-

jący test, może być oznaczane symbolem 

3PMSF. Opony do pojazdów użytkowych 

z tym symbolem są klasyfi kowane jako opo-

ny śniegowe na ciężkie warunki zimowe. 

Na czym polega procedura testowa 

kwalifi kująca opony do oznaczenia 

3PMSF?

Procedura testowa porównuje trakcję 

opony referencyjnej z trakcją opony testo-

wej na drodze pokrytej ubitym śniegiem. 

Aby zaliczyć test, badana opona do pojazdu 

użytkowego musi być co najmniej o 25% 

lepsza niż opona referencyjna w sześciu 

próbach na dziesięć. Opony, które przeszły 

ten test i mają oznaczenie 3PMSF, są ofi cjal-

nie określane jako opony śniegowe na cięż-

kie warunki zimowe. Opony te są wyraźnie 

lepszym wyborem na zimę niż opony posia-

dające jedynie oznaczenie M+S. 

Czy oznaczenie M+S będzie nadal 

używane? 

Zakładamy, że oznaczenie M+S po-

zostanie ważne. Jednak symbol 3PMSF 

założone na osi napędowej opony posiada-

jące oznaczenie M+S i/lub 3PMSF.

Czy w pojazdach ciężarowych i au-

tobusach wystarczy założyć opony 

zimowe tylko na oś napędową? 

Opony do pojazdów ciężarowych i au-

tobusów zachowują się zimą lepiej niż na 

przykład opony do samochodów osobo-

wych, ze względu na wysoką zawartość 

naturalnej gumy. Ponadto oś sterująca 

pojazdu ciężarowego i oś naczepy mają 

bardzo niewielki wpływ na trakcję. Dla-

tego uważamy, że w każdej sytuacji na 

oś napędową należy montować opony 

z oznaczeniem M+S i/lub 3PMSF. W za-

leżności od zastosowania, operatorzy 

fl ot mogą zdecydować się założyć opo-

ny o właściwościach całorocznych, takie 

jak KMAX D i FUELMAX D ze znakiem 

3PMSF, lub specjalne opony zimowe, jak 

np. UltraGrip WTD. W krajach skandy-

nawskich lub regionach alpejskich, gdzie 

panują ostre warunki zimowe, zaleca się 

stosowanie specjalnych opon zimowych 

również na oś sterującą. ▐

Fot. Goodyear
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Akumulatory Bosch do pojazdów użytkowych przygotowane są na największe 
obciążenia i imponują żywotnością, tak na dalekich trasach, jak i w ruchu 
lokalnym. Technologia Silver z dodatkiem srebra oraz technologia hybrydowa 
gwarantują niezawodny rozruch nawet w niskich temperaturach. Dzięki  
temu zaoszczędzisz czas i pieniądze a Twoi klienci będą zadowoleni.  
Akumulatory Bosch - to dobry interes!

www.akumulatorybosch.pl

Ciężki sprzęt – lżejsza praca!
Akumulatory Bosch  
do pojazdów użytkowych



Spadek zainteresowania kieleckimi 

Międzynarodowymi Targami Trans-

portu Zbiorowego zaznaczył się na 

początku bieżącej dekady. W 2010 r. przy-

było zaledwie 150 wystawców, rok później 

160, a potem ich liczba zaczęła systema-

tycznie spadać. Firmy skarżą się na wyso-

kie ceny powierzchni wystawienniczej oraz 

niewielkie przełożenie obecności na targach 

na sprzedaż produktu. Swego czasu Kielce 

wyrugowały łódzką Wystawę Komunikacji 

Miejskiej, przyciągając do siebie prestiżową 

konferencję Izby Gospodarczej Komunika-

cji Miejskiej. Teraz, gdy wreszcie dysponują 

nowoczesnymi obiektami, same borykają 

się z apetytem organizatorów konkurencyj-

nej SilesiaKomunikacja w Sosnowcu. 

Organizatorzy Transexpo mierzą się 

też ze specyfi ką branży autobusowej. Przy 

obecnej skali sprzedaży autobusów w Pol-

sce i ograniczonej liczbie nabywców do-

niosłe znaczenie mają kontakty osobiste. 

Targi są raczej okazją do spotkania w więk-

szym gronie i rozejrzenia się w sytuacji, niż 

ubijania interesów. Szczególnie, że przed-

siębiorstwa, zależne od budżetu państwa, 

muszą wyłaniać dostawców autobusów 

w wyniku przetargu. Pocieszające, że zain-

teresowanie zwiedzających utrzymuje się 

na wysokim poziomie. 

Mało, ale smaczno?
Stu wystawców i 5 tys. zwiedzających. Aby obejść tegoroczne, dwunaste targi Transexpo 
wystarczyło pół dnia. Rangę wystawy podniosła polska premiera nowego Solarisa. 

Po trzech kwartałach 2014 r. Solbus jest w czołówce 
rankingu sprzedaży w Polsce. Poza przegubowcem na LNG przyprowadził 

do Kielc swój pierwszy autobus zgodny z Euro 6. 

MAZ? Nie, Glaspo Motors. W Płońsku 
ruszyła montowania białoruskich ciężarówek 
i autobusów. 

Stoisko Autosana jak zawsze oblegane. 
Autobusy doczekały się silników Euro 6, 
ale fabryka wciąż czeka na kupca. 

www.truck-van.pl
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Prosto z IAA

W tym roku targi odbyły się w dniach 

8-10 października, zaledwie kilka dni po 

IAA. Termin niezbyt szczęśliwy, ale nie-

które ważne dla naszego rynku premiery 

zdążyły wystąpić zarówno w Hanowerze, 

jak i w Kielcach. 

Czołową był oczywiście nowy Solaris 

Urbino, prezentowany od razu w wersji 

12-metrowej i przegubowej, 18-metrowej. 

Pisaliśmy o nim obszernie w poprzednim 

numerze „Truck & Vana”. W Kielcach 

zdobył targowy medal w kategorii „Au-

tobusy”. Godzi się przypomnieć, że nowy 

autobus jest lżejszy od poprzednika, ma 

więcej miejsc siedzących dostępnych z po-

ziomu podłogi oraz jest przygotowany do 

montażu różnych typów napędu: silnika 

wysokoprężnego, gazowego, hybrydy oraz 

elektrycznego. Z pozytywnym wynikiem 

przeszedł testy na dystansie 1 mln km, od-

bywające się m.in. na wymagającym torze 

testowym Tatry w Koprzywnicy. Technolo-

gia wykończenia nadwozia „skin on skin”, 

polegająca na nałożeniu zewnętrznych pa-

neli na elementy połączone bezpośrednio 

ze szkieletem ułatwia naprawy i wymianę 

części po uszkodzeniu powstałym w wy-

niku drobnej kolizji. Niepotrzebne jest 

żmudne pasowanie czy fugowanie szczelin 

między panelem, a sąsiadującymi frag-

mentami karoserii. Na życzenie montowa-

na jest nowoczesna, dotykowa tablica roz-

dzielcza. Nowy model stopniowo będzie 

wypierał z linii montażowej poprzednika. 

W przyszłym roku o tej porze powinien go 

już całkowicie zastąpić. 

Solaris sprzeda w 2014 r. około 1400 

pojazdów i tym sposobem ustanowi ko-

lejny rekord. Inwestuje 45 mln złotych 

w rozbudowę fabryki w Bolechowie, aby 

zwiększyć jej możliwości wytwórcze. We-

dług projektu powierzchnia produkcyjna 

ma się zwiększyć o 7500 m2. Rośnie rola 

wersji elektrycznych. Do oferty zawierają-

cej pojazdy 8,9 oraz 12 m dołączyły prze-

gubowce o długości 18 i 18,75 m. Firma 

zbiera doświadczenia z różnymi typami 

napędu elektrycznego oraz uzupełniania 

energii, włącznie z wodorowymi ogni-

wami paliwowymi. Jest partnerem w eu-

ropejskim projekcie ZeEUS (ang. Zero 

Emission Urban Bus System). Jej elek-

tryczne autobusy są już w eksploatacji 

w Polsce, Niemczech, Czechach i Szwecji, 

a testy i pokazy odbywają się nie tylko we 

wspomnianych państwach, ale i we Fran-

cji, Włoszech, Szwajcarii, Austrii, na Wę-

grzech i na Łotwie. 

Nie tylko Solaris ma plany elektryfi ka-

cji autobusów miejskich. Nowy model, 

również przywieziony prosto z Hanowe-

ru, zaprezentował czeski Sor. Autobus 

wygląda w charakterystyczny dla marki 

sposób: skromnie, ale rzeczowo. Najdłuż-

szy, 11-metrowy wariant EBN 11 zwraca 

uwagę układem wnętrza z trojgiem drzwi 

i trzema fotelami ustawionymi wzdłuż 

prawej ściany w połowie długości autobu-

su bokiem do kierunku jazdy. To również 

„znak rozpoznawczy” fi rmy. Rozwiązanie 

to przyczynia się do przyspieszenia prze-

pływu pasażerów i skrócenia czasu postoju 

na przystankach. 11-metrowy Sor mie-

ści 92 pasażerów, z tego 29 na miejscach 

siedzących. W ofercie są również krótsze 

EBN 9,5 oraz EBN 8. 

Znane, nieznane, w opałach

Niespodzianką była premiera nowej 

marki: Glaspo Motors. Występują pod nią 

białoruskie MAZ-y montowane w Płońsku 

przez spółkę Glaspo zajmującą się prze-

twórstwem szkła, w tym produkcją szyb 

autobusowych. Linia ruszyła ofi cjalnie 

12 września 2014 r., w obecności dyrek-

tora generalnego MAZ-a Wiktara Asno-

uskiego, ambasadora Białorusi w Polsce 

Aleksandra Averyanova oraz dyrektora 

Glaspo Motors Piotra Opasy. W planach 

jest montaż 500 ciężarówek i 300 autobu-

sów rocznie. Niedawny, ofi cjalny przedsta-

wiciel białoruskiej fabryki oferuje obecnie 

używane pojazdy tej marki oraz autobusy 

I-Van z ukraińskich zakładów ZAZ i tram-

waje, trolejbusy i autobusy elektryczne fi r-

my Electrotrans ze Lwowa. 

Nieznaną szerzej marką jest również 

słowacka Troliga. Jej dilerem od czerwca 

2014 r. jest PKS Słupsk. Troliga wytwarza 

autobusy od 2009 r. W ofercie ma autobu-

sy miejskie i lokalne, a najprawdziwszym 

„rodzynkiem” jest dwupokładowy Sirius 

wzorowany stylistycznie na słynnym, 

angielskim AEC Routemasterze. Polski 

przedstawiciel koncentruje się na sprzedaży 

międzymiastowych Pegasusów z 87 miej-

scami, w tym 49 siedzącymi. Do napędu 

służy doskonale znany silnik Cummins 

ISBe 250 w wersji Euro 6. Nadal można 

zaopatrzyć się w ostatnie egzemplarze 

z silnikami Euro 5. 

W targach wzięły udział balansujące na 

krawędzi Autosan i Solbus. W ostatnim 

przetargu, który odbył się 14 października, 

na upadłą sanocką fabrykę znalazł się jeden 

kupiec. Niestety, nie wpłacił wadium i jego 

oferty nie rozpatrzono. Podobno nadal jest 

zainteresowany. W trzecim przetargu orga-

nizowanym przez syndyka cena wywoławcza 

zostanie obniżona do 48 mln zł. Poprzednio 

wynosiła 50 mln, a za pierwszym razem, 

w czerwcu – 56,3 mln w wariancie mini-

mum, nie obejmującym zapasów, produkcji 

w toku i gotowych pojazdów. 

Pomimo kłopotów, a może właśnie 

dzięki nim, stoisko fi rmy jak zawsze było 

oblegane. Autosan zanotował w tym roku 

kilka sukcesów, dostarczy m.in. 27 autobu-

sów międzymiastowych do KGHM Polska 

Miedź. Przede wszystkim promuje jednak 

autobusy miejskie, których wytwarzanie 

Na ciasnym stoisku AMZ-Kutno, pod ścianą stał jeden z naj-
ciekawszych autobusów targów: francuska „multi-hybryda” 
Businova. Polska firma dostarcza do niej szkielet nadwozia. 

Sor zanotował w tym roku duży wzrost sprzedaży. Ma mocną pozycję na 
wrażliwym na cenę rynku autobusów lokalnych i międzymiastowych, którego 
trzyma się ostatkiem sił Autosan, w 2014 r. lider tego segmentu. 
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przejął po Jelczu. W Kielcach przedstawił 

Sancity 10 LF i 12 LF w wersjach Euro 6. 

Solbus, reprezentowany przez Lider 

Trading również pochwalił się pierwszym 

modelem Euro 6, typu SM 12. Ponadto 

przedstawił prezentowanego w Hanowe-

rze, przegubowego SM 18 LNG w barwach 

MZA z Warszawy. 

Znów rośnie

Roli pośredniczenia między światem 

dużych i małych autobusów podjęło się 

Iveco Bus, marka, która zastąpiła wcze-

śniej stosowaną Irisbus. Kielce stały się 

miejscem polskiego debiutu miejskiego 

Urbanway 12M. Producent ma w ofercie 

także międzymiastowe Crossway (me-

dal targowy dostał Crossway Pro) oraz 

autokary Magelys. Nowością jest gama 

minibusów na podwoziu najnowszego 

Iveco Daily. Gotowy wariant ze stosowną 

homologacją może przy dmc 6,1 t pomie-

ścić 22 pasażerów. Przestrzeń na bagaż 

jest o 30% większa niż poprzednio i do-

chodzi do 2,5 m3. 

Skoro jesteśmy przy Iveco nie można nie 

wspomnieć o słupskiej Kapenie, która zapre-

zentowała 8-merowy model Optimus z silni-

kiem Euro 6 przeznaczony dla 28 pasażerów. 

Automet, Autocentrum i Mercus po-

kazały minibusy na bazie najnowszego 

Sprintera. Ta ostatnia wykazała się dużą 

pomysłowością, proponując wariant mię-

dzymiastowy z 27 miejscami na podwoziu 

Sprintera 519. 

Firma AMZ-Kutno eksponowała owoc 

swojego sukcesu: jeden z autobusów Ci-

tySmile 12LF zamówionych przez MPK 

Kraków. Obok stanął elektryczny 8,5 LF 

Electric oraz ciekawostka: przeznaczo-

ny na rynek francuski, niezwykle orygi-

nalny autobus Businova fi rmy Safra. Ma 

długość 10,5 m, trzy osie i jest „multi-

-hybrydą”, jak ją nazywa producent, wy-

posażoną w złącze plug-in. Ostatnia oś 

jest osobnym modułem, swoistym „pcha-

czem”, zawierającym układ napędowy. 

Jego wyjątkowość polega na wykorzysta-

niu silnika spalinowego, elektrycznego 

oraz hydraulicznego, który służy do ru-

szania z miejsca i odzyskiwania energii 

hamowania. Rezultatem mają być nie-

zwykle niskie koszty utrzymania, mniej-

sze niż w typowej hybrydzie szeregowej. 

AMZ-Kutno jest producentem szkieletu 

i elementów nadwozia Businovy. 

Na liście obecności odhaczyli się rów-

nież Scania z dwuosiowym Irizarem i6, 

trzyosiowy Touringiem i międzymia-

stowym Scania-Higer A30 oraz Wanicki 

z 15-metrowym Irizarem i6, ale z układem 

napędowym DAF. Nie zawiódł również 

koncern Daimler AG. Setra Top Class S 

516 HD zdobyła targowy medal. Poha-

nowerską nowością były udoskonalony 

Citaro G z relatywnie małym silnikiem 

7,7 l oraz Tourismo K. Segment małych 

autobusów był reprezentowany przez 

miejskiego, niskopodłogowego Sprintera 

City 77. 

Jak podają wspólnie PZPM i JMK do 

końca września 2014 r. na polskim rynku 

sprzedano 1112 autobusów o dmc powy-

żej 3,5 t. To wynik o prawie 30% lepszy 

niż przed rokiem. Zapracowały na niego 

wszystkie segmenty, a najbardziej minibu-

sy o dmc poniżej 8 t. Ich sprzedaż wzrosła 

o 43,4%. W następnej kolejności najwięk-

sze wzrosty odnotowały autokary (25,8%) 

i autobusy miejskie (29,9%). Dominującą 

pozycję ma Mercedes, który zawdzięcza ją 

m.in. minibusom na podwoziu Sprintera, 

rejestrowanym często pod inną marką. 

Drugi jest Solaris, trzeci Solbus, a czwar-

ty – Sor, prawdziwy „czarny koń”, którego 

sprzedaż wzrosła z 11 do 56 sztuk. Autosan 

jest ostatni. 

Wprawdzie Transexpo nie zaimpono-

wało w tym roku liczbą wystawców, ale 

warto było wybrać się do Kielc. Choćby 

po to, żeby przekonać się, że na rynku 

autobusowym wiele się jeszcze może wy-

darzyć. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Targowa medalistka, Setra ma nie-
zmiennie wysoką renomę u polskich 
przewoźników. 

Mercus wyrósł w tym roku 
na lidera segmentu minibusów. 

Oprócz trzyosiowego Touringa, Scania 
prezentowała Irizara i6 oraz międzymiastową 
Scanię-Higer A30. 

Solaris przygotował w Kielcach polską premierę nowego 
modelu. Był jedną z nielicznych firm, które zarezerwowały 
w tym roku czas na konferencję prasową. 

Iveco Bus nabiera impetu. Bogata oferta dużych 
pojazdów oraz nowy Daily mogą zaskarbić sobie 
sympatię wielu nowych nabywców. 
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AUTOBUSYAUTOBUSYProdukcjaProdukcja

Do końca 2016 r. cała linia montażu 

końcowego autobusów zostanie prze-

niesiona z podpoznańskich Sadów do 

Starachowic. Tam MAN zamierza skoncen-

trować całą swoją produkcję autobusów miej-

skich, co będzie się też wiązało ze wzrostem 

zatrudnienia. Wszyscy pracownicy zakładu 

w Sadach, których jest prawie 900, otrzymają 

gwarancję zatrudnienia w zakładach autobu-

sowych MAN w Starachowicach.

„Koncentracja całej produkcji autobu-

sów w Starachowicach stanowi reakcję fi r-

my MAN na słaby popyt i niewykorzystane 

moce produkcyjne. Wszyscy pracownicy 

dotknięci powyższymi zmianami mogą 

przejść do naszego zakładu w Starachowi-

cach. Dla pracowników, którzy zdecydują 

się przenieść do Starachowic, przewidu-

jemy atrakcyjne premie relokacyjne, gdyż 

ich umiejętności są dla nas bardzo cenne” 

– powiedział Anders Nielsen, dyrektor za-

rządzający MAN Truck & Bus AG. Osoby, 

dla których przeprowadzka np. ze wzglę-

dów rodzinnych, nie jest możliwa, otrzy-

mają szansę ubiegania się o równoważne 

miejsce pracy w zakładzie produkcyjnym 

Volkswagena, który znajduje się w woje-

wództwie wielkopolskim. Ponadto MAN 

przedstawi ofertę dotyczącą odpraw. 

Nielsen podkreślił, że MAN musi w bar-

dziej efektywny sposób zarządzać swoją 

siecią zakładów produkcji, aby zachować 

konkurencyjność. Dlatego nie ma alterna-

tywy dla tego kroku. W zakładach MAN 

w Sadach koło Poznania produkowane są 

autobusy miejskie MAN Lion´s City oraz 

podwozia autobusów. W przyszłości auto-

busy mają być produkowane w zakładach 

MAN w Starachowicach. Zakłady te zosta-

ły przejęte przez MAN w 1999 r. i od 2007 r.

stanowią centrum kompetencyjne w za-

kresie produkcji autobusów. 

Volkswagen Pojazdy Użytkowe prowadzi 

poważne inwestycje w województwie wiel-

kopolskim. Do końca 2016 r. powstanie tam 

nowy zakład, produkujący nowe pojazdy VW 

Craft er. Wykorzystując dostępne rezerwy 

produkcyjne, zakłady Volkswagena w oko-

licach Poznania będą mogły w długotermi-

nowej perspektywie stworzyć nawet do 3000 

atrakcyjnych miejsc pracy. Zatrudniając łącz-

nie ponad 10 000 pracowników w 4 zakła-

dach. Polska jest jednym z najważniejszych 

ośrodków produkcyjnych zarówno dla fi rmy 

MAN, jak i dla Volkswagen Pojazdy Użytko-

we. Znaczenie okolic Poznania, jako ośrodka 

produkcyjnego, wzrosło wraz z powstaniem 

nowego zakładu, w którym produkowane 

będą pojazdy VW Craft er. ▐

Fot. MAN

Z Sadów do Starachowic
MAN koncentruje swoją produkcję autobusów miejskich 
w zakładach w Starachowicach. Firma przeznaczyła 
ponad 40 mln euro na inwestycje w Polsce, które pozwolą 
produkować u nas m.in. nową generację pojazdów. 
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W 
roku 2013 Kangoo przeszło mo-

dernizację. Jej najbardziej wi-

docznym efektem jest nowy przód 

wyposażony w czarną wkładkę i korespon-

dujący z innymi modelami Renault. Lecz 

to, na czym inżynierom najbardziej zależa-

ło, jest trudniej dostrzegalne. Za pomocą 

nowych materiałów i technik produkcji, 

w tym drobiazgowej kontroli powłoki la-

kierniczej polepszyli jakość auta. Nowe 

Kangoo zostało wszechstronnie dopra-

cowane, zachowując pełnię dotychczaso-

wych zalet praktycznych. 

Extreme jest najbogatszym z pakietów 

oferowanych w osobowym wariancie tego 

modelu. Standardowo ma najmocniejsze-

go diesla 1,5 dCi osiągającego 110 KM, 

6-biegową, ręczną skrzynię oraz zderzaki 

z kontrastową, srebrzystą wkładką i dobra-

ne do niej obudowy lusterek. Same lusterka 

są sterowane elektrycznie i podgrzewane. 

Nie trzeba również dopłacać za pomysłowe 

relingi dachowe ze składanymi poprzeczka-

mi i aluminiowe, 15-calowe felgi. 

Pozytywnie zaraźliwy

Samochód pasuje do niemogących usie-

dzieć na miejscu. Dobrze wygląda z deską 

surfi ngową i z drabiną do 

malowania w nowym miesz-

kaniu. Dzięki zwartym, ma-

łym wymiarom i stosunko-

wo mocnemu silnikowi jest 

bardzo sprawny w mieście. 

Kangoo obdarza użytkowni-

ka „pozytywną energią”. 

Pierwsze wrażenie po-

dobno jest najważniejsze, 

ale bliższe obcowanie z nie-

którymi samochodami może je dalece 

skorygować. Kangoo długo zachowu-

je świeżość. W parze z akcentami su-

gerującymi żywy charakter występują 

akcesoria, które sprawiają, że wóz rze-

czywiście raczej rozwiązuje codzien-

ne (i niecodzienne) problemy, niż ich 

nastręcza. Przede wszystkim ma duży 

bagażnik o regularnym kształcie, który 

można łatwo powiększyć, aby korzy-

stać z przestrzeni niemal tak dużej, jak 

w towarowym Kangoo Express. Dzielo-

ne w proporcji 2:1 oparcie tylnej kanapy 

składa się niemal na płasko, zrównując 

z podłogą bagażnika. Wsunięcie duże-

go, ciężkiego przedmiotu, np. okazyjnie 

kupionej komody jest łatwym zadaniem. 

W podłodze są uszy, do których można 

zamocować pasy, które zapobiegną prze-

suwaniu się ładunku. 

Przy zachowaniu 5 miejsc siedzących 

bagażnik nadal jest bardzo pojemny, jak 

na samochód o długości niespełna 4,3 m. 

Zamykającą go od góry półkę podokien-

ną można umocować niżej, tworząc dwa 

„piętra”. Pod spodem zmieszczą się rzeczy 

ciężkie i płaskie, np. narzędzia czy chemia 

kuchenno-łazienkowa, z wierzchu lekkie 

i duże: zwoje kartonu, bibuły, pudełka do 

szafy czy dekoracyjne poduchy do salonu. 

Bagażnik jest oświetlony lampką umo-

cowaną w lewej ścianie. Po przeciwnej 

stronie w dyskretnym schowku jest lewa-

rek. Pomijając gzymsy przytrzymujące 

półkę, ściany bagażnika są równe, płaskie 

i całkowicie zasłaniają nadkola. Każdy, kto 

Renault Kangoo Extrem

Dmc (kg) .....................................................................1980
Masa własna (kg) ........................................................1507
Pojemność bagażnika (dm3) ................................660/2866
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) ...............554
Rozstaw osi (mm) .......................................................2697
Długość/szerokość/wysokość (mm) .........4282/1829/1805
Średnica zawracania (m) .............................................10,7
Liczba miejsc .................................................................... 5
Silnik .................................................................1,5 dCi 110
Liczba cylindrów ............................................................... 4
Pojemność (cm3) .........................................................1461
Moc maks. (KM/kW/obr/min) ..........................110/80/4000
Maks. mom. obrotowy (Nm/obr/min)....................240/2000
Typ skrzyni/liczba biegów ..................................... ręczna/6
Prędkość maks.* (km/h) ................................................170
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) ................................ 4,4
Gwarancja ................................2 lata bez limitu kilometrów
Przeglądy ....................................... co 2 lata lub 40 tys. km
Cena brutto wersji Extreme (zł) ...............................74 210

*wg danych producenta

W dalW dal i w górę i w górę
Wersja Extrem wyróżnia się wyższą zawartością 
Kangoo w Kangoo. Praktyczna i przyjemna mile 
zaskoczy zwolenników samochodów do wszystkiego. 
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choć raz ładował samochód w pośpiechu 

lub w nocy wie, jak denerwujące mogą być 

uskoki i nisze, w które bardzo łatwo trafi ć 

nieporęcznym przedmiotem, gdy się tego 

wcale nie chce. 

Albo-albo

Wnętrze samochodu na zdjęciach spra-

wia jadącym dużo frajdy. Dach jest prze-

szklony, a w oparciach przednich foteli są 

rozkładane stoliki typu lotniczego. Nic, 

tylko wyjmować soczek, orzeszki i delek-

tować się wojażami pod błękitnym nie-

bem. Niestety, wszystko ma swoją cenę. 

Nie chodzi tylko o to, że za stoliczki trzeba 

w Extrem dopłacić 650, a za przeszklony 

dach 2120 zł. Zamawiając „okienko do 

nieba”, tracimy półkę pod dachem z przo-

du i podobnie ulokowane schowki dla pa-

sażerów z tyłu. 

Z drugiej strony „na parterze” jest sporo 

schowków. W Extrem fabrycznie jest mon-

towana głęboka skrytka pomiędzy przed-

nimi fotelami, której pokrywa odgrywa 

rolę podłokietnika. Spory jest schowek po 

prawej stronie deski rozdzielczej. Kiesze-

nie w przednich drzwiach także są całkiem 

pojemne, szczególnie jak na auto tej klasy. 

Extrem ma wprawdzie najmocniej-

szy w gamie silnik, ale jest droższe od 

bazowego modelu Bussiness z benzyno-

wym, 115-konnym 1,5 TCe o 12 tys. zł, 

a uwzględniając ceny bez jesiennego raba-

tu – nawet o 13 tys. Przy tak dużej różnicy 

można by się spodziewać więcej dodat-

ków w cenie podstawowej. Klimatyzacja 

jest, ale tylko ręczna. Za automatyczną 

importer chce 1060 zł. Dziś, gdy przeno-

śne urządzenia w zastraszającym tempie 

konsumują energię zgromadzoną w ba-

teriach gniazdko 12 V dla pasażerów tyl-

nych siedzeń znacząco podniosłoby jakość 

podróży. Tymczasem za ten drobiazg Re-

nault żąda aż 120 zł. System multimedialny 

R-Link kosztuje 3 tys., a mapy całej Eu-

ropy dodatkowo 490 zł. Dla porównania: 

w Dacii Dokker nawigacja Media Nav jest 

w najbogatszej wersji standardem, a zestaw 

map kosztuje 400 zł. W Kangoo Extrem 

za darmo jest głównie to, co wyróżnia je 

z tłumu.

Zmysłowy skok

Dlaczego w takim razie Kangoo? Głów-

nie ze względu na jakość wykonania 

i ogólne wrażenia. Dacia jest propozycją 

dla oszczędnych i koncern wiele zrobił, aby 

wyglądała „tanio”. W porównaniu z Mer-

cedesem Citanem Renault ma lepiej, choć 

również nie idealnie, rozwiązaną deskę 

rozdzielczą i jest nieco tańsze. Jakościowo 

wykonało spory skok. Trudny do opisa-

nia słowami, ale odczuwalny na poziomie 

zmysłów. 

Wrażenia z jazdy są takie, jakich można 

oczekiwać po samochodzie zdolnym ugo-

ścić steranych pracą lub aktywnym wypo-

czynkiem rodziców i oprzeć się inwazji 

ich beztroskich dziatek. Kangoo dobrze 

„wchodzi w rękę”, bez sprzeciwu wykonuje 

szybkie i precyzyjne manewry w typowym 

ruchu miejskim. Na autostradzie przewa-

gę ma Citan, ze sztywniejszym zawiesze-

niem. Renault jest bardziej spontaniczne, 

co właściwie też można polubić. Używanie 

przycisku „Eco” przyczynia się do obni-

żenia zużycia paliwa nawet o 10%. Dzieje 

się tak, ponieważ zmniejszeniu ulega do-

stępny moment obrotowy, a wciśnięcie 

pedału gazu wywołuje słabszą reakcję niż 

podczas jazdy w zwykłym trybie. Jedno-

cześnie wskaźnik zmiany biegu namawia 

do wcześniejszego włączenia wyższego 

przełożenia. 

Pierwsza generacja Kangoo przyniosła 

przełom na rynku. Była pogodna i po-

ręczna, a stylizacją wybijała się spośród 

typowych wtedy dostawczaków tej klasy 

z „doklejoną” ładownią. Następna jest po-

ważniejsza, a po ostatniej modernizacji 

bardziej strojna. Mimo to nadal potrafi  

przynieść człowiekowi ulgę w zwykłych 

obowiązkach i zwielokrotnić przyjem-

ność. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Stoliczku nakryj się! Rozkładane blaty są coraz 
popularniejsze w autach klasy Kangoo. 

Półkę można umocować pod szybą lub niżej.
Wówczas bagażnik ma dwa piętra. 

Przeszklony dach rozjaśnia wnętrze, ale należy 
do kosztownych dodatków. 

Dizjan deski rozdzielczej jest na wskroś francuski. Pośrodku jest duży ekran 
systemu R-Link. Znajdująca się poniżej nakładka z czarnego, lśniącego tworzywa 
jest jednym ze sposobów podwyższenia standardu wnętrza. 
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T rzykrotny mistrz Europy w wyści-

gach ciężarówek Jochen Hahn z Ca-

strol Team Hahn Racing w tym roku 

zakończył sezon na najgorszym możliwym 

miejscu – był drugi. Lepszy od niego oka-

zał się Węgier Norbert Kiss z Oxxo Energy 

Team. Hiszpan Antonio Albacete z Cepsa 

Truck Team też nie miał szczęścia, znowu 

przegrał z Hahnem o włos, a dokładnie 

miał o 6 punktów mniej… Najlepsza trój-

ka startowała MAN-ami. To marka domi-

nująca podczas European Truck Racing 

Championship. Na 30 aut zgłoszonych 

w tym roku do rywalizacji było 16 MAN-

-ów, 2 Freightlinery, 3 Iveco, 3 Renault, 

2 Scanie i 4 Mercedesy. Jednak walka to-

czy się głównie między MAN-ami i Fre-

ightlinerami. Reszta stanowi tło. Nie każ-

dy bierze udział we wszystkich rundach, 

zbyt duże koszty przekraczają możliwości 

fi nansowe niektórych zespołów. Wybie-

rają więc te tory, które np. nie wymagają 

od nich kosztownej logistyki, traktując 

swój udział w mistrzostwach bardziej 

jako rozrywkę niż rywalizację. W efekcie 

każdorazowo na starcie staje około 20 po-

jazdów. 

Czas na zmianę? 

29-letni Norbi, jak mówią o zwycięzcy 

członkowie jego zespołu, ściga się cięża-

rówkami dość krótko. Dołączył do teamu 

Oxxo Energy pod koniec sezonu w 2011 r. 

Mimo że wziął udział tylko w trzech ostat-

nich rundach, uplasował się na 12. pozycji 

w klasyfi kacji generalnej. To był bardzo 

mocny debiut. 

Na tegoroczny wynik cały zespół praco-

wał od ośmiu lat. Teraz ma co świętować. 

Zresztą drugi kierowca w zespole Bene-

dek Major równie dużo obiecuje. Dołą-

czył do zespołu rok temu, mając zaledwie 

16 lat, i od razu znalazł się w pierwszej dzie-

siątce. Jest więc wielce prawdopodobne, że 

Węgrzy jeszcze nie raz nas zaskoczą. Nie 

należy zapominać, że na zwycięstwo w tym 

sporcie składa się kilka czynników. Talent 

kierowcy i dobry sprzęt to mocna podsta-

wa. Oxxo Energy Team dobrze przygoto-

wał się do tego sezonu. Zapowiada się więc 

ostra walka w przyszłym roku. Na pewno 

Castrol Team i Cepsa nie odpuszczą tak ła-

two. Rywalizacja nabiera rumieńców. War-

to podkreślić, że zarówno Jochen Hahn, jak 

i Antonio Albacete są doświadczonymi za-

wodnikami. Jochen ściga się ciężarówkami 

od 18 lat, Antonio – 17. Obydwaj panowie 

mają więc za sobą zarówno spore doświad-

czenie na torze, jak i w życiu. Jednak nie 

zawsze taki dorobek gwarantuje wygraną. 

W sporcie oprócz umiejętności, przydaje się 

jeszcze szczęście.

Umarł król, niech żyje KRÓL!
Sport to nie zabawa dla małych chłopców. Sytuacja zmienia się dynamicznie 
i zdarzają się niespodzianki, które nie dla każdego są miłe.

Trzech najlepszych: od lewej: Hiszpan 
Antonio Albacete (brąz), Węgier 
Norbert Kiss (złoto) i Niemiec Jochen 
Hahn (srebro). 
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W klasyfi kacji zespołowej najlepsi byli 

w tym roku Truck Sport Lutz Bernau 

MAN, czyli Antonio Albacete i Markus 

Bösiger, za nimi uplasowała się Buggy-

ra Int Racing System Freightliner, gdzie 

startowali David Vrsecky i Adam Lacko. 

Trzecie miejsce należało do Team Reinert 

Adventure MAN z Jochanem Hahnem 

i Rene Reinertem.

Fan i biznes

Miniony sezon to dziewięć rund, które 

odbywały się od maja do października. 

Wyścigom towarzyszyły liczne atrakcje 

przygotowywane dla fanów motorsportu 

przez organizatorów, zespoły i sponsorów. 

Jeszcze rok temu wszyscy zastanawiali się, 

czy po wycofaniu się Renault Trucks z Mi-

strzostw Europy w Wyścigach Ciężarówek 

i ograniczeniu zaangażowania MAN-a, 

impreza zdoła się utrzymać. Dziś już wia-

domo, że były to tylko spekulacje. Ścigają-

ce się ciężarówki przyciągają tysiące fanów, 

spośród nich wielu jest ściśle związanych 

z branżą transportową. Godzą oni pracę 

zawodową z wielką pasją do pojazdów cię-

żarowych, dlatego regularnie podziwiają te 

maszyny w warunkach nigdzie indziej nie 

spotykanych. 

5,5-tonowe bolidy skrywają pod maska-

mi prawie 1200 KM. W parę sekund ich 

prędkość dochodzi do 160 km/h – to do-

zwolony limit podczas wyścigu. Ostre za-

kręty prowokują stłuczki, otarcia, czasem 

kolizje. Wtedy ten sport jest naprawdę wi-

dowiskowy. Na szczęście to raczej niegroź-

ne starcia, po których najwięcej kłopo-

tów mają mechanicy. Ich zadaniem jest 

jak najszybciej doprowadzić pojazd do 

pełniej sprawności. Czasami wystarczy 

tylko zabezpieczyć oderwany plastik, 

niekiedy kierowcy przepada wyścig, zda-

rza się, że wypada mu cały weekend. 

Producenci komponentów i podzespo-

łów do ciężarówek już dawano dostrzegli 

w tym sporcie miejsce do promocji wła-

snych produktów. Ścigające się pojazdy 

pracują w bardzo trudnych warunkach. 

Częste przyspieszanie i hamowanie roz-

grzewa do czerwoności tarcze hamulcowe. 

Jeżeli poradzą sobie na torze, w normal-

nym ruchu drogowym nie powinny za-

wieść. To samo dotyczy elektroniki, zawie-

szenia, silnika, płynów eksploatacyjnych 

czy układów chłodzących. 

W ubiegłym roku w ten sport zaan-

gażowała się również firma Europart, 

dystrybutor części zamiennych do cię-

żarówek, naczep i autobusów oraz wy-

posażenia warsztatowego. Z jej wsparcia 

korzystają dwa zespoły: Reinert Racing 

(Rene Reinert ścigający się MAN-em) 

i Europart Racing Team 14 (Jose Ro-

drigues startujący Renault Premium 

Racing). „Celowo wybraliśmy te dwa 

zespoły. Są one nie tylko, jak Europart 

Klasyfikacja zespołowa ETRC 2014

Poz. Zespół Kierowcy Punkty
1. Truck Sport Lutz Bernau MAN Albacete / Bösiger 621
2. Buggyra Int Racing System Freightliner Vrsecky / Lacko  576
3. Team Reinert Adventure MAN Hahn / Reinert 533
4. OXXO Energy Truck Race Team MAN Kiss / Major 459
5. truckdrive – JRT MAN Janiec / Lohr 94
6. Lion Truck Racing MAN Halm / Mariezcurrena / Blaise 89
7. VTR-SM/Europart Racing Renault Rodrigues / Teodosio 70
8. tankpool24 Racing Mercedes-Benz Kursim / Orsini / Orsini 5

Wymiana tarcz i klocków 
hamulcowych to codzienna 
obsługa. Mechanicy Europart 
Racing Team 14 bardzo chwalą 
jakość części Europartu.

Pierwsze koty za płoty. Portugalczyk José Rodrigues z Europart Racing 
Team 14 zakończył ten sezon na 13. pozycji. Wprawdzie nie udało mu 
się wejść do najlepszej dziesiątki, ale biorąc pod uwagę, że to był czas 
„oswajania się” z nowym pojazdem, należy uznać, że wykonał dobrą 
robotę. Na zdjęciu kierowca w towarzystwie hostess Europart z Polski.

W Moście między kolejnymi wyścigami 
mechanicy Reinert Racing musieli 
wymienić silnik. Cała operacja odbywała 
się w strugach deszczu przy asyście licznie 
zgromadzonych kibiców.

Europart Racing Team 14 i Reinert Racing korzystają ze wsparcia firmy Europart. W tym roku Renault 
Premium Racing przez cały sezon testowało klocki i tarcze hamulcowe marki Europart Premium 
Parts. Zarówno zespół, jak i dystrybutor są bardzo zadowoleni z poziomu wytrzymałości tych części.
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ma Reinert Logistics jest bardzo dobrym 

klientem Europartu. W swojej flocie ma 

ponad 600 pojazdów. Czyli Reinert Ra-

cing jest zespołem, z którym mogą iden-

tyfikować się przewoźnicy i operatorzy 

logistyczni. To bardzo przemyślana stra-

tegia marketingowa. 

Obydwa zespoły może nie należą do 

czołówki, ale zajmują w kwalifi kacji gene-

ralnej dobre miejsca. Rene Reinert uplaso-

wał się na 7. pozycji, Jose Rodrigues był 13. 

– ale to jego pierwszy start tym pojazdem, 

jak jest to istotne, można zobaczyć, śledząc 

kolejne wyniki, z rundy na rundę były co-

raz lepsze.

Między fachowcami

W ramach umowy fi rma zaopatruje ze-

społy w oferowane w całej Europie części 

zamienne własnej marki Europart Pre-

mium Parts. W tym roku po raz pierwszy 

zamontowano w bolidzie Teamu 14 tarcze 

i klocki hamulcowe tej marki. Podczas wy-

ścigu na najtrudniejsze warunki narażone 

są przede wszystkim hamulce, które muszą 

pracować w temperaturze dochodzącej do 

600°C. Przeprowadzone na torze badania 

dowiodły, że tarcze i klocki hamulcowe 

Europartu są w stanie wytrzymać nawet 

tak ekstremalne warunki. „Samochód 

wyścigowy daje nam doskonałą okazję do 

wykazania jakości i niezawodności czę-

ści i materiałów Europart Premium Parts 

w trudnych warunkach panujących na to-

rze wyścigowym. Analiza telemetryczna 

wskazała, że nasze hamulce bez wysiłku 

wytrzymują ogromne obciążenia. Speł-

niają najwyższe wymagania zarówno pod 

względem hamowania, jak i bezpieczeń-

stwa” – podkreśla Pierre Fleck. 

Zadowolenia nie kryje również Domi-

nique Kolow menedżer zespołu Europart 

Racing Team 14.

Każda runda to okazja do pokazania 

klientom Europartu wyścigów od kuch-

ni. Dlatego w zależności od miejsca roz-

grywek, firma zaprasza właścicieli firm 

przewozowych i warsztatów z danego 

rynku do wspólnego kibicowania. W ten 

sposób każdy może nie tylko posmako-

wać adrenaliny towarzyszącej rywaliza-

cji, ale również podejrzeć pracę zespo-

łu mechaników wyścigowego teamu. 

W tym roku taką okazję mieli przewoźnicy 

i serwisanci z Polski. Pod koniec sierp-

nia na torze w Moście kibicowali nie tyl-

ko kierowcom Europart Racing Team 14 

i Reinert Racing, ale również mogli po-

równać pracę zwykłego serwisu z tym, 

który pod presją czasu usuwa usterki na 

padoku. Goście zauważyli, że praca ser-

wisu wygląda tutaj podobnie, jak w ich 

warsztacie, wszystko jednak jest wyko-

nywane dużo szybciej. 

Wraz z końcem sezonu Europart nie 

kończy swojej przygody ze sportem. 

W przyszłym roku fi rma będzie kontynu-

ować testy swoich produktów na torach 

wyścigowych. Już dziś wiadomo, że następ-

ny sezon będzie miał 10 rund. Pierwsza ma 

się rozegrać w ostatni weekend kwietnia 

na torze w Walencji w Hiszpanii. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Europart, MAN

Klasyfikacja indywidualna ETRC 2014

Poz. Nr Kierowca Pojazd Liczba punktów
  1. 4 Norbert Kiss (HUN) MAN 401
  2. 1 Jochen Hahn (GER) MAN 383
  3. 2 Antonio Albacete (ESP) MAN 377
  4. 55 Adam Lacko (CZE) Freightliner 314
  5. 33 David Vrsecky (CZE) Freightliner 255
  6. 7 Markus Bösiger (SUI) MAN 235
  7. 77 René Reinert (GER) MAN 137
  8. 11 Anthony Janiec (FRA) MAN 70
  9. 21 Frankie Vojtisek (CZE) MAN 61
 10. 44 Steffi Halm (GER) MAN 49
  10 Benedek Major (HUN) MAN 49
 12. 27 Gerd Körber (GER) Iveco 38
 13. 14 José Rodrigues (POR) Renault 21
14. 23 José Teodosio (POR) Renault 20
15. 20 Javier Mariezcurrena (ESP) MAN 10

zupełnie niezależne, ale prezentują rów-

nież odmienne środowiska, są przedsta-

wicielami różnych grup naszych klien-

tów” – podkreślił Pierre Fleck, dyrektor 

zarządzający Europart. Europart Racing 

Team 14 jest zespołem prywatnym. Na-

leżą do niego w większości pracownicy 

fabryki Renault Trucks we Francji. Mają 

się z nim utożsamiać klienci działający 

na rynku niezależnych warsztatów. Na-

tomiast niemiecki zespół Reinert Racing 

należy do spedytora Rene Reinerta. Fir-

Yury Shevchenko odpowiedzialny za region Europy Wschodniej, Karol Prozner, prezes Europart 
Polska i Alexander Aismann, kierownik działu sprzedaży odpowiedzialny za region czeskiej Pragi, 
witają klientów z Czech, Polski i Niemiec podczas spotkania w Moście. 

Ważnym elementem pojazdu wyścigowego jest 
prezencja. Przed każdym wyścigiem ciężarówki są myte 
i polerowane, aby dobrze wyglądać na starcie.

Tu każdy klucz ma swoje miejsce. 
Gdy czas jest napięty jak struna, 
wszystko musi być pod ręką.
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Dobre roczniki. Program dla 
pojazdów MAN z rocznika 2009 
i starszych 
Zależy nam, aby każdy pojazd MAN jeżdżący po drogach miał jak najlepszą opiekę niezależnie od daty jego 

produkcji. Dlatego stworzyliśmy program serwisowy, w którym Twój pojazd zostanie otoczony najlepszą opieką 

wykwalifi kowanej kadry autoryzowanych serwisów MAN w Polsce, jednocześnie proponując najlepszą cenę, 

w stosunku do jakości oferowanych usług. Sprawdź Dobre Roczniki! Szczegóły w Autoryzowanej Sieci Serwisowej 

MAN oraz na stronie www.mantruckandbus.pl

30 PAKIETÓW 

SERWISOWYCH

DO 49% 

TANIEJ

MAN kann




