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Na co najbardziej narzekają przewoźnicy w Polsce? W pierwszej kolejności sen z powiek spędza im 

wysoki koszt paliwa. Ale ten problem pomału się zmniejsza. Taniejąca ropa na rynkach światowych 

pozytywnie wpływa również na ceny paliw na stacjach. Oprócz ceny paliwa ważny jest też poziom 

jego zużycia. I tu jest wiele do zdziałania. Szkolenia z jazdy ekonomicznej, monitoring, doradztwo 

paliwowe, ale również spojlery zmniejszające opór aerodynamiczny czy energooszczędne opony. 

Jak to mówią: wystarczy tylko chcieć. Okazuje się, że można zaoszczędzić nawet 10%. A im większa 

skala przedsięwzięcia, tym ocalona kwota ponętniejsza. 

Transportowcy nie mają też lekko z kierowcami. Trudno jest znaleźć dobrego, uczciwego, który 

zostanie na długo. A w tym biznesie dobry kierowca to podstawa sukcesu.

Dużą bolączką jest też niejasność przepisów. Przykładów jest wiele. Najpierw uchwala się 

u nas ustawy, wchodzą one w życie i nikt nie wie, jak interpretować przepisy. Wszyscy czekają na 

wyroki sądów, które rozstrzygną wątpliwości, a w międzyczasie działają intuicyjnie. Przykład tego 

mamy właśnie w tym roku. Najpierw sąd 

rejonowy wydał orzeczenie, że kierowca może 

spać w kabinie, jeżeli spełnia ona określone 

warunki. Wtedy pracodawca nie ma 

obowiązku wypłacania rekompensaty 

za niedogodności, czyli ryczałtu za nocleg 

w hotelu, ponieważ kabina pojazdu 

ciężarowego jest przystosowana do spania 

i odpoczynku. W czerwcu jednak Sąd 

Najwyższy uchwalił, że właściciel fi rmy 

przewozowej musi zapewnić kierowcy 

ciężarówki odpowiednie miejsce do spania. 

Gdy wykorzystuje do tego celu kabinę 

samochodu, pracownikowi przysługuje 

zwrot kosztów noclegu, czyli ryczałt, 

rekompensujący mu niewygody. Po tym 

wyroku do sądów zaczęły lawinowo wpływać 

pozwy kierowców o wypłatę zaległych należności. Sytuacja staje się o tyle poważna, że roszczenie 

to wygasa dopiero po 3 latach, czyli kierowcom przysługuje wypłata należności na 3 lata wstecz, 

co może oznaczać nawet 80 tys. w przypadku jednego kierowcy. Wprawdzie wszystkie przypadki 

sądy starają się rozpatrywać indywidualnie, ale negatywny dla przewoźnika wyrok może oznaczać 

bankructwo. A już na wstępie przedsiębiorca nadenerwuje się i zapłaci koszty sądowe. Sprawa jest 

o tyle kontrowersyjna, że jeszcze na początku roku nikt nie potrafi ł jednoznacznie przyznać, 

że te ryczałty się należą. Prawnicy doradzali wypłatę dla „świętego spokoju”, dzisiaj problem urósł 

do niebotycznych rozmiarów. I nie chodzi o wypłatę świadczenia w ogóle, ale o brak odpowiedniej 

interpretacji wcześniej. Trudno więc winić dzisiaj fi rmy transportowe, że zaniechały wypłat, 

jeżeli przepis jednoznacznie nie określił warunków, w których one obowiązują. Mogą jednak 

za to słono zapłacić...

Miejmy nadzieję, że przyszły rok nie przyniesie nam kolejnych niespodzianek interpretacyjnych. 

Pomyślności, wytrwałości w biznesie i wysokich zysków w Nowym Roku! ▐

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

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



W 
pojeździe ciężarowym każda zmia-

na biegu to odczuwalna strata ener-

gii i prędkości – zwłaszcza przy 

pokonywaniu wzniesienia. Czy to w ma-

nualu, czy w skrzyni zautomatyzowanej, do 

przełożenia biegu konieczne jest wysprzę-

glenie, czyli rozłączenie napędu pomiędzy 

silnikiem, a skrzynią biegów. Kilka lat temu 

w samochodach osobowych problem ten 

rozwiązały skrzynie dwusprzęgłowe. Teraz 

Volvo Trucks, jako pierwszy producent cię-

żarówek, wprowadził podwójne sprzęgło do 

ciężkiego segmentu.

Dwie w jednej

Schemat konstrukcji jest bardzo zbli-

żony do rozwiązań znanych z aut osobo-

wych. Sprowadza się przede wszystkim 

do zastosowania w skrzyni biegów dwóch 

wałków wejściowych, umieszczonych je-

den w drugim. Jeden z nich połączony 

jest z zębatkami biegów parzystych, drugi 

– nieparzystych. Każdy z wałków współ-

pracuje też z oddzielną tarczą sprzęgła. 

Dzięki obecności dwóch niezależnie pra-

cujących wałków, dwa różne biegi (jeden 

parzysty, drugi nieparzysty) mogą być 

wybrane jednocześnie, niemalże tak, jak-

by były to dwie odrębne skrzynie biegów, 

pracujące równolegle. O tym, która z nich 

przenosi moc z silnika na koła pojazdu 

decyduje załączenie jednej z dwóch tarcz 

sprzęgła. Zmiana biegu polega na płynnym 

rozłączeniu aktualnie wykorzystywanego 

sprzęgła i jednoczesnym załączeniu sprzę-

gła do tej pory nieaktywnego. Wszyst-

ko odbywa się bardzo płynnie i przede 

wszystkim bez przerwy w przekazywaniu 

momentu obrotowego na koła pojazdu. 

I-Shift  Dual Clutch bazuje na najnow-

szej wersji skrzyni biegów I-Shift  E (zmo-

dyfi kowanej w 2013 r.), przy czym jej 

przednia sekcja została całkowicie prze-

projektowana, bowiem znalazły tu miejsce 

właśnie podwójne wałki wejściowe. Cały 

układ sprzęgła i skrzyni biegów jest o oko-

ło 12 cm dłuższy i o 100 kg cięższy. I-Shift  

Dual Clutch w pierwszej odsłonie dostęp-

ny jest tylko w modelach FH z silnikami 

D13 Euro 6 o mocy 460, 500 i 540 KM. 

Zastosowanie takich nowinek, jak wy-

drążony w środku wałek wejściowy czy 

dwie tarcze sprzęgła, pracujące w więk-

szej mierze w poślizgu, rodzi oczywiście 

pytanie o trwałość. Zdaniem inżynierów 

MocMoc bez przerwy bez przerwy
Ile trwa zmiana biegu w nowoczesnej skrzyni zautomatyzowanej? Sekundę albo szybciej 
– ale to wciąż długo, gdy koła pojazdu nie otrzymują siły napędowej z silnika. 
Na wzniesieniu to wymierna strata energii i prędkości. A gdyby tak ten czas skrócić do...zera? 
Z I-Shift Dual Clutch to możliwe.

Dwusprzęgłowa skrzynia biegów Volvo I-Shift Dual Clutch w pierwszej odsłonie dostępna jest 
tylko w modelach FH z silnikami D13 Euro 6 o mocy 460, 500 i 540 KM, dedykowanych do 
transportu dalekobieżnego.
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z Volvo Trucks żywotność całego układu, 

w tym tarcz sprzęgła nie powinna się zmie-

nić. Niezmienione pozostały tym samym 

również okresy międzyprzeglądowe nowej 

skrzyni.

Zmiany bez obaw

Tyle teorii, a jak I-Shift  Dual Clutch 

działa w praktyce? Takie rozwiązanie naj-

lepiej sprawdzić w górach i to nie byle 

jakich. My mieliśmy okazję wykorzystać 

w tym celu hiszpańskie pasmo Sierra Ne-

vada. Wijące się tam autostrady obfi tują 

w podjazdy o długości nierzadko kilku ki-

lometrów i różnicy poziomów sięgających 

900 m. Nawet 500-konne zestawy rozpo-

czynające atak na takie wzniesienia z pręd-

kości 90 km/h (dopuszczalne w Hiszpanii 

na autostradach) już po paruset metrach 

nie unikną kolejnych redukcji przełożeń, 

kończąc mozolną wspinaczką z prędkością 

poniżej 40 km/h.

Subiektywne odczucia z jazdy są bardzo 

zbliżone do tych z samochodów osobo-

wych, wyposażonych w skrzynie dwu-

sprzęgłowe. Płynna praca dwóch sprzęgieł 

sprawia, że zmiana biegów odbywa się 

nieomal niezauważenie i nieodczuwalnie, 

a co najważniejsze – bez przerwy w prze-

kazywaniu mocy. Gdybyśmy bardziej po-

głośnili radio, zmianę biegu (zarówno 

w górę, jak i redukcji) odnotować by moż-

na było jedynie na podstawie wskazań ob-

rotomierza. Jedynym wyjątkiem jest przej-

ście między biegiem 6 a 7, czyli zmianą 

zakresu pracy skrzyni (potoczne przejście 

ze skrzyni dolnej na górną i odwrotnie). Tu 

konieczne jest pełne rozłączenie napędu 

i zmiana biegu w sposób tradycyjny. 

Przy ruszaniu np. z drugiego biegu i dy-

namicznym rozpędzaniu odczucia począt-

kowo są dość dziwne, bowiem skrzynia 

zmienia przełożenia praktycznie co parę 

sekund. Jednak gdy przypomnimy sobie, 

że każda z tych zmian odbywa się przy 

pełnym przeniesieniu mocy i bez żad-

nej straty, to szybko docenimy płynność 

i dynamikę, z jaką pojazd nabiera pręd-

kości. Jeszcze bardziej płynność i szyb-

kość zmiany docenimy przy redukcji, wy-

muszonej stromym podjazdem. Coś, co 

w normalnych warunkach oznaczałoby 

od razu wytracenie prędkości, teraz przy-

nosi skutek wręcz odwrotny. Momentalna 

redukcja od razu zwiększa tempo, z jakim 

pojazd pokonuje wzniesienie. Podwójne 

sprzęgło wpłynęło oczywiście na strate-

gię zmiany biegów. Skoro zmiana prze-

łożenia nie powoduje teraz strat energii 

i wytracania prędkości, to raczej nie ma 

sensu przeskakiwanie biegów – zwłaszcza, 

że zmiana o dwa biegi znów wymagałaby 

normalnego rozłączenia sprzęgła. Pomija-

nie biegów odbywa się zatem tylko wtedy, 

gdy zdecydowanie wskazują na to warunki 

drogowe, np. pojazd porusza się po lekkim 

spadku. Na bardziej stromych zjazdach 

przy rozpoczynaniu hamowania silnikiem 

podwójne sprzęgło również się przydaje. 

Podczas szybkiej redukcji pojazd nie zdąży 

nabrać prędkości. Skrzynia nie stara się też 

za wszelką cenę utrzymać wysokiego biegu 

na podjazdach. Skoro redukcja nie powo-

duje straty prędkości i energii, to dlacze-

go jej nie wykonać i dynamiczniej, a więc 

i w krótszym czasie, pokonać wzniesienie? 

To od razu rodzi pytanie, jak zastosowa-

nie podwójnego sprzęgła i innej strategii 

zmian biegów wpływa na zużycie paliwa. 

Zdaniem inżynierów zużycie paliwa nie 

zmieni się lub nawet nieznacznie spad-

nie, natomiast jednocześnie zyska tempo 

jazdy. Tym samym skróci się czas i wzro-

śnie efektywność przejazdów. Nasze jazdy 

testowe również potwierdzają to założenie.

Płynne korzyści

I-Shift Dual Clutch dedykowane jest 

obecnie głównie do transportu daleko-

bieżnego i przede wszystkim tam, gdzie 

wymagane są częste zmiany biegów, np. 

na trasy górskie lub obfitujące w odcinki 

kręte czy miejskie. W takich warunkach 

zwiększą one komfort pracy kierowcy 

oraz mogą przynieść zdecydowaną po-

prawę dynamiki i efektywności prze-

jazdów. Rozwiązanie to może przynieść 

wartości dodane również dla transportu 

płynów w cysternach lub żywych zwie-

rząt, ponieważ niemal niewyczuwalne 

zmiany biegów powodują mniejsze prze-

mieszczenia ładunku. Zaleta podwój-

nego sprzęgła, czyli zmiana biegów pod 

obciążeniem i bez przerwania trakcji 

na kołach, zmniejsza też ryzyko ugrzęź-

nięcia pojazdu w trudnych warun-

kach drogowych na śliskim podjeździe 

czy nieutwardzonej drodze. Być może 

w przyszłości technologia dwusprzęgło-

wej skrzyni biegów znajdzie zastosowa-

nie również w innych segmentach, jak 

np. w miejskiej dystrybucji czy pojaz-

dach budowlanych, gdzie zmiana prze-

łożenia bez przerywania trakcji może 

przynieść jeszcze więcej korzyści. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. Volvo

W skrzyni dwusprzęgłowej obecność dwóch niezależnych wałków wejściowych (jeden wewnątrz 
drugiego, odpowiadające za biegi parzyste i nieparzyste) pozwala na wybranie dwóch biegów 
jednocześnie. To, który z dwóch wybranych biegów jest aktywny, zależy od załączenia jednego 
z dwóch niezależnych sprzęgieł. Podczas jazdy, gdy włączony jest bieg nieparzysty (np. trzeci), 
powiązany z pierwszym wałkiem jednocześnie następuje preselekcja biegu parzystego 
(pierwszego lub trzeciego, w zależności od tego, czy pojazd przyspiesza, czy zwalnia) 
obsługiwanego przez wałek drugi. Proces zmiany biegu polega na wyłączaniu aktualnie aktyw-
nego sprzęgła i jednoczesnym włączaniu sprzęgła, które było do tej pory rozłączone. Wszystko 
odbywa się płynnie i bez przerwy w przekazywaniu momentu obrotowego.

I-Shift Dual Clutch zmienia biegi bez przerwania transferu mocy, pod obciążeniem. Dzięki temu 
pojazd nie traci siły napędowej (a w konsekwencji również prędkości), co ilustruje zielona linia 
na wykresie. Szara linia przedstawia przenoszenie momentu obrotowego przy zmianie biegów 
w konwencjonalny sposób.
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N ic tak dobrze nie robi, jak rozmowa 

we własnym gronie. W połowie paź-

dziernika 2014 r. odbyło się w Bruk-

seli sympozjum branży transportowej, 

którego tematem była przyszłość transpor-

tu drogowego. To już drugie takie spotka-

nie zorganizowane przez fi rmę Goodyear. 

Podczas sympozjum omawiano problemy 

branży transportowej i zastanawiano się 

nad ich rozwiązaniem. Wstępem do dys-

kusji był raport przygotowany na zlecenie 

fi rmy Goodyear w postaci Białej Księgi, 

pod wymownym tytułem: „Mobilność 

przyszłości: inteligentne fl oty i przyszłość 

branży transportowej”.

Polityka kontra biznes

W spotkaniu wzięli udział wysocy rangą 

przedstawiciele instytucji Unii Europej-

skiej, w tym João Aguiar Machado, dyrek-

tor generalny ds. mobilności i  transportu 

w Komisji Europejskiej, przedstawicie-

le producentów pojazdów ciężarowych, 

opon, podzespołów oraz transportowcy. 

Podczas spotkania przedstawiali swo-

je opinie na temat branży transportowej 

i tego, w jakim kierunku powinna zmie-

rzać. Wszyscy byli zgodni, że fl oty, które 

dbają o efektywność paliwową, powinny 

być wspierane przez instytucje państwowe. 

Ważnym aspektem jest promowanie eu-

ropejskiego systemu etykietowania opon, 

dzięki temu przewoźnicy mogą świadomie 

podejmować decyzje zakupowe, porównu-

jąc produkty różnych producentów i wy-

bierając najlepiej dopasowane do swoich 

potrzeb. Duże znaczenie dla efektywności 

paliwowej mają również systemy moni-

torowania ciśnienia w oponach (TPMS). 

Mobilność przyszłości
Bardziej efektywny transport jest możliwy. Potrzeba tyko narzędzi, które pozwolą 
lepiej wykorzystywać zasoby, którymi już dysponujemy. Oprócz najnowszej 
technologi oferowanej przez producentów pojazdów, ogumienia czy podzespołów 
potrzebne jest też wsparcie ustawodawców.

respondentów popiera 
wprowadzenie 
większych zachęt do 
tworzenia bardziej 
ekologicznych flot

respondentów jest za 
zmianami w przepisach 
wspierającymi zakup efek-
tywnych paliwowo opon
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Wprowadzenie obowiązkowego monta-

żu takich urządzeń w nowych pojazdach 

użytkowych wyeliminowałoby problemy 

związane z nieprawidłowym ciśnieniem, 

czyli nie tylko ograniczyło awaryjność 

opon, ale również zmniejszyło zapotrze-

bowanie na paliwo, generowane przez zbyt 

niskie ciśnienie powietrza w oponach.

Prelegenci zwracali też uwagę na po-

trzebę obrania jasnego kierunku zmiany 

przepisów określających masę i wymiary 

pojazdów ciężarowych. Szczególnie dużo 

emocji wzbudzał tutaj projekt obowiązku 

wprowadzenia przez producentów pojaz-

dów kabin z wydłużonym przodem. Wszy-

scy są zgodni co do tego, że takie kabiny 

dzięki mniejszemu współczynnikowi aero-

dynamicznemu będą spalać mniej paliwa, 

jednak tzw. „nos” spowoduje wydłużenie 

zestawu, czyli aby sprostać obecnym prze-

pisom, trzeba będzie skrócić ładownię, co 

doprowadzi do zmniejszenia możliwości 

przewozowych zestawów. W efekcie dro-

gie zmiany konstrukcyjne wcale nie muszę 

przynieść ulgi w postaci niższych kosztów 

transportu czy niższej emisji zanieczysz-

czeń. Wyjściem z tej sytuacji byłoby do-

puszczenie do ruchu dłuższych pojazdów, 

na co sceptycznie patrzą decydenci, oba-

wiając się zapewne opinii publicznej. 

Idąc dalej tym tropem, zwracano uwagę, 

że dłuższe i cięższe zestawy wymagają od-

powiedniej infrastruktury, ale mogą przy-

nieść spore korzyści w postaci mniejszego 

zapotrzebowania na paliwo i ograniczonej 

emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na 

ilość przewożonego towaru.

Podczas sympozjum podejmowany był 

również temat większego wsparcia dla 

wykorzystania nowych technologii tele-

matycznych, w tym wprowadzenia ujed-

noliconych standardów dla telematyki. 

Systemy telematyczne pozwalają na bieżą-

co monitorować pracę pojazdu i kierowcy. 

Wychwytują błędy prowadzącego, dzięki 

czemu można w porę zareagować, np. po-

syłając go na szkolenie. Dobrze wyszkolo-

ny kierowca, który stosuje zasady ekono-

micznej jazdy na co dzień, osiąga wyniki 

spalania nawet o 10% niższe od tego, który 

tych zasad nie stosuje. Istotne są również 

oszczędności, które wynikają z mniejsze-

go zużywania się części i podzespołów. 

Ważne jest tutaj wsparcie rządowe dla fl ot, 

które fi nansują swoim pracownikom takie 

szkolenia, przyczyniając się w ten sposób 

do ograniczenia zużycia paliwa i zanie-

czyszczenia środowiska oraz podnoszenia 

kwalifi kacji kierowców. Europa boryka się 

z problemem braku dobrze wyszkolonych 

kierowców. Ważnym tematem porusza-

nym podczas sympozjum było więc wspar-

cie organów regulacyjnych w zakresie 

przyciągania do pracy wykwalifi kowanych 

kierowców i zachęt do jej wykonywania 

przez długi czas.

Chcą efektywniej

Z przygotowanego przez Goodyeara 

raportu wynika, że organy regulacyjne po-

winny odgrywać większą rolę w kształto-

waniu przyszłości branży transportu dro-

gowego. Przeprowadzone badanie miało 

na  celu poznanie zagadnień istotnych 

dla menedżerów fl ot w Europie. Ankietę, 

obejmującą 24 pytania, rozesłano do me-

nedżerów fl ot w dziewięciu krajach: Belgii, 

Francji, Niemczech, Włoszech, Luksem-

burgu, Holandii, Polsce, Turcji i Wielkiej 

Brytanii. Łącznie od kwietnia do czerw-

ca 2014 r. w internetowej ankiecie wzięło 

udział 576  respondentów. „Spojrzeliśmy 

na przyszłość branży oczami menedżerów 

fl ot, którzy w swoich działaniach koncen-

trują się na inicjatywach sprzyjających 

efektywności, innowacjom i dialogowi. 

Możemy z dumą przedstawić analizy do-

tyczące wyzwań i rozwiązania. Jestem 

przekonany, że razem możemy osiągnąć 

18% 43% 17% 19% 37% 12% 32% 35% 8% 33% 41% 5% 24% 41% 11% 25% 40% 11% 

74% 
72% 
68% 
51% 

Odsetek menedżerów flot, którzy wskazali 
jako jeden z dwóch największych 
problemów, z jakim się borykają

Zatrudnienie wykwalifikowanych kierowców 

Koszt paliwa 

Zaostrzające się przepisy

 Beneluks Francja Niemcy Polska Wielka Brytania UE

Czy wymienione środki stosowane przez rządy będą miały pozytywny wpływ 
na transport drogowy?
Odsetek respondentów, którzy wybrali odpowiedź „zgadzam się” lub „zdecydowanie się zgadzam”

Obniżenie podatków 
paliwowych

Inwestycje w infrastrukturę 
drogową

Harmonizacja przepisów 
w całej Europie

Dopuszczenie dłuższych 
i cięższych pojazdów

Odsetek osób, które zgadzają się, że powinny zostać wprowadzone 
przepisy zezwalające na poruszanie się po drogach publicznych dłuższych 
i cięższych zestawów.
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34% 

28% 
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efektywność, której ta branża potrzebuje. 

Firma Goodyear czuje się zobowiązana 

brać udział w kształtowaniu zrównoważo-

nego rozwoju dla branży transportowej” 

– powiedział w swoim wystąpieniu Darren 

Wells, prezes fi rmy Goodyear w Europie, 

na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Jak wynika z tego badania, menedżero-

wie fl ot są  zdania, że organy regulacyjne 

odgrywają ważną rolę w kształtowaniu 

przyszłości branży transportu drogowe-

go. 53% menedżerów fl ot popiera wpro-

wadzenie większych zachęt do tworzenia 

fl ot przyjaznych środowisku, a 60% jest za 

zmianami w przepisach, wspierającymi za-

kup efektywnych paliwowo opon. Jeden na 

dziesięciu (11%) menedżerów fl ot uważa, że 

regulacje są jednym z dwóch największych 

wyzwań dla branży transportu drogowego 

jako całości. Niemal trzy czwarte (74%) 

menedżerów fl ot jest zdania, że obniżenie 

podatków na paliwo miałoby pozytywny 

wpływ na branżę transportu drogowego, 

a 72% wspiera inwestycje w sieć drogową. 

Czterech na dziesięciu (40%) menedże-

rów fl ot nadal podaje jako najistotniejszy 

problem rosnące koszty paliwa. Aby radzić 

sobie z tym problemem, niemal wszyscy 

(92%) monitorują zużycie paliwa w swoich 

pojazdach. Dwie trzecie (66%) zarządców 

wykorzystujących urządzenia telematycz-

ne przekazuje istotne informacje kierow-

com, by ograniczać spalanie. Zatrudnianie 

i długofalowa praca wykwalifi kowanych 

kierowców jest również ważnym przed-

miotem troski menedżerów fl ot – jedna 

czwarta (25%) uznaje to za najważniejsze 

lub drugie w hierarchii ważności zagad-

nienie. 

„Nasze badanie pokazuje, że branża 

transportu drogowego jest skłonna podej-

mować działania na rzecz zrównoważone-

go rozwoju. Wyniki wyraźnie wskazują, 

że fl oty już inwestują w technologie, które 

zmniejszają zużycie paliwa i potrzebują 

w tym celu dalszego wsparcia ze strony 

europejskich i krajowych organów regula-

cyjnych. Biała Księga zaleca działania, po-

przez które instytucje mogą pomóc branży 

transportowej kształtować zrównoważoną 

przyszłość” – powiedział Michel Rzonzef, 

wiceprezes pionu opon przemysłowych 

Goodyear w Europie, na Bliskim Wscho-

dzie i Afryce.

Sztuka kompromisów

Ciężarówka przyszłości to nie jeden 

pojazd, a cały zespół, na który składa się 

ciągnik, naczepa, opony i nowoczesne 

technologie. Jednak to nie wszystko. Ol-

brzymią rolę w efektywności odgrywa 

i nadal będzie odgrywał człowiek – kie-

rowca, ale również menedżer fl oty. Nie 

bez znaczenia jest również infrastruktura 

drogowa.

Producenci pojazdów poczynili ogrom-

ne postępy w ostatnich latach w celu po-

prawy bezpieczeństwa i efektywności 

paliwowej. Ciężarówki są bezpieczniejsze 

i emitują mniej zanieczyszczeń. Należy 

się spodziewać, że ten trend będzie dalej 

kontynuowany, ale jego tempo osłabnie, 

ponieważ osiągnięto w tych kwestiach już 

bardzo wiele. Producenci ciężarówek są zo-

bowiązani do ograniczenia o 20% zużycia 

paliwa do 2020 r. w porównaniu z rokiem 

2005, co ma też wpłynąć na zmniejszenie 

emisji dwutlenku węgla. I w tym kierun-

ku będą teraz zmierzać. Dłuższe i cięższe 

zestawy już są testowane. Doświadczenie 

w tej kwestii mają Holendrzy. Niektórym 

fi rmom udało się dzięki temu zmniejszyć 

emisje CO2 o 35%. Komisja Europejska do 

2016 roku ma czas na zbadanie, jaki wpływ 

na bezpieczeństwo i środowisko będą mia-

ły pojazdy o długości do 25 m i masie 70 t.

W efektywnym transporcie pomagają 

również opony o niskich oporach toczenia. 

Dzięki nowym materiałom i technologiom 

użytym do ich produkcji są nie tylko coraz 

bezpieczniejsze, ale również znacząco wpły-

wają na efektywność paliwową pojazdu. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Goodyear

66%

26%

12%

66%

Jak korzystasz z danych o swojej flocie?

Wolę nie udostępniać danych
swoim kierowcom

Zachęcam swoich kierowców 
do ekonomicznej jazdy

Przekazuję istotne informacje swoim 
kierowcom, żeby pomóc im w poprawie 
efektywności ich stylu jazdy

Panel dyskusyjny: „Dążąc do zrównoważonego transportu drogowego w Europie: rozwiązania do wprowadzenia w życie”. 
Od lewej: Christie Buck z ACEA, Ben Kraaijenhagen z MAN Truck & Bus, Huub van Berlo z DAF Trucks, Melinda Crane – moderator, 
Ferd Feidt z Betons Feidt, Jan Szulczyk z Komisji Europejskiej DG Move i Boris Stevanovic z Goodyeara.
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pneumatyki i układu hamulcowego, układu 
jezdnego i napędowego, mechaniki oraz na-
rzędzi specjalnych i systemów DAF oraz wie-
dzy ogólnej o marce DAF. W nagrodę otrzymał 
46-calowy telewizor najnowszej generacji.

Na drugim miejscu znalazł się Piotr Kru-
kowski z WTC Długołęka, a na trzecim Łukasz 
Węgrzynek z DBK Szczecin. Paweł Burczak 
z TB Trucks & Trailer Serwis Biała Podlaska 
uplasował się na czwartej pozycji.

Olimpiada Techniczna DAF 2014 rozpo-
częła się w maju, a jej celem było wyłonienie 
najlepszego mechanika sieci dilerskiej DAF. 
W konkursie mogli wziąć udział mechanicy 
pracujący w autoryzowanych serwisach DAF, 
którzy wpisani są do wewnętrznego systemu 
zarządzania szkoleniami TMS i osiągnęli co 
najmniej pierwszy z czterech poziomów wy-
szkolenia Basic. Do zawodów przystąpiło 88 
mechaników. W samym finale spotkało się 
4 najlepszych. Zawody trwały 6 miesięcy 
i składały się z 3 etapów. 

Na pierwszym etapie zawodnicy rozwią-
zywali internetowy test sprawdzający wiedzę 
techniczną oraz ogólną o firmie DAF. W etapie 
tym wyłonionych zostało 40 mechaników. 

W drugim etapie uczestnicy zostali zapro-
szeni w tym samym terminie do 4 różnych 
lokalizacji. Każda z grup wykonywała na czas 
zaplanowane zadania. Na koniec wyłonionych 
zostało 4 finalistów. 

W finale mechanicy wykonywali 4 różne za-
dania związane z dokumentacją elektroniczną 
(Parts/Service Rapido), diagnostyką pojazdu, 
mechaniką i elektryką. 

Finalistom gratulujemy! ▐

Fot. DAF

Od lata do jesieni trwały eliminacje do 

konkursu na najekonomiczniejszego 

kierowcę DAF-a. Zmagania odbywały 

się na trasie, którą ustalał trener DAF Eco-

Drive. Po wyznaczeniu trasy trener nią prze-

jeżdżał i uzyskane przez niego wyniki takie 

jak: średnia prędkość przejazdu, średnie 

zużycia paliwa oraz trasa podawane były do 

wiadomości zarejestrowanych uczestników 

w siedzibie danego dilera. Uczestnicy kon-

kursu wykonywali jeden lub dwa przejazdy 

wyznaczoną trasą w obecności przedstawi-

ciela lokalnego dilera. Jazda trwała 30 mi-

nut. Zarówno trener, jak i wszyscy uczestni-

cy pokonywali trasę tym samym zestawem 

DAF XF z naczepą. Eliminacje odbywały 

się w pięciu lokalizacjach: we Wrocławiu, 

Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu i Rzeszowie. 

Wzięło w nich udział 50 kierowców.

Sześciu najlepszych spotkało się pod 

koniec listopada na terenie lotniska w Ka-

mieniu Śląskim, gdzie odbył się fi nał kon-

kursu ekonomicznej jazdy DAF „Kto da 

radę… mniej?”. 

Podczas fi nału kierowcy musieli pokonać 

trasę wyznaczoną przez trenera DAF Eco-

Drive. Uczestnicy wykonywali jeden prze-

jazd w obecności sędziego. Wszyscy fi nali-

ści jechali tym samym zestawem DAF-em

XF z obciążoną naczepą, o dmc 40 ton. 

W konkursie liczył się przede wszystkim 

wynik spalania, jeżeli jednak dwóch kie-

rowców miałoby takie same zużycie paliwa, 

rozstrzygający był czas przejazdu, a w na-

stępnej kolejności parametry jazdy. 

Najbardziej ekonomicznym kierowcą 

okazał się A dam Słaby z fi rmy MIK Trans 

z Goleniowa. Prowadzony przez niego po-

jazd zużył najmniej paliwa – 26,1 l/100 km. 

Nie wiele więcej, bo 26,6 l/100 km wypra-

cował zdobywca drugiego miejsce – Jerzy 

Krysiak, również z fi rmy MIK Trans. Trze-

cim najlepszym kierowcą został Damian 

Chwaszcz z fi rmy Trans-Reno z Chmielni-

ka koło Rzeszowa, osiągając średnie spala-

nie na poziomie 28,9 l/100 km.

Warto podkreślić, że zwycięzca konkur-

su przeszedł szkolenia w DAF EcoDrive 

oraz pobił wynik trenera DAF EcoDrive 

w eliminacjach o 0,5 litra, uzyskując wynik 

25,6 l/100 km.

Mistrz ekonomicznej jazdy oprócz statuet-

ki i dyplomu, otrzymał komputer Apple Mac-

Book Pro 15”, a zatrudniająca go fi rma kon-

trakt serwisowy DAF Multisupport w wersji 

Full Care na 5 lat i 600 tys. km przebiegu. 

Konkursy ekonomicznej jazdy stały się os-

tatnio bardzo modne. Kierowca, który potrafi  

jeździć oszczędnie to nie tylko wielki skarb dla 

fi rmy, która go zatrudnia, ale również żywy 

dowód dla producenta pojazdu, że nowocze-

sna ciężarówka może być oszczędna. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. DAF

Kto da radę… mniej?
Trener podnosi poprzeczkę, wyznaczając poziom zużycia 
paliwa do pobicia. Jest wyzwanie, jest zabawa, ale czy tylko? 

Adam Słaby z firmy MIK Trans z Goleniowa – mistrz ekonomicznej jazdy w konkursie 
„Kto da radę… mniej?” zorganizowanym przez firmę DAF. 

Najlepszy mechanik 
z Mogilanów

Na zdjęciu od lewej: Paweł Parzer – I miejsce, 
Piotr Krukowski – II miejsce, Łukasz Węgrzynek 
– III miejsce i Paweł Burczak – IV miejsce.

Pod koniec listopada w Pałacu Izbicko od-
była się uroczysta gala ogłoszenia wyników 
II Olimpiady Technicznej DAF. Najlepszym 
Mechanikiem DAF roku 2014 został Paweł 
Parze r z firmy Wanicki, autoryzowanego dilera 
firmy DAF w Mogilanach.

Paweł Parzer wykazał się największą wie-
dzą z zakresu elektryki, sterowania silnikiem, 
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N iedawno mieliśmy okazję przetesto-

wać DAF-a XF. Choć nie był to topo-

wy model, ta wersja może okazać się 

najodpowiedniejsza dla polskiego rynku. 

Do naszych rąk trafi ł ciągnik DAF XF 440 

Euro 6 FT 4×2 z kabiną Space Cab z opły-

wową naczepą kontenerową marki Burg. 

Nową cechą kabiny Space Cab jest spojler 

dachowy, który zmniejsza masę pojazdu 

o około 25 kg. Wyjątkowym dodatkiem 

jest opcjonalny mechanizm regulacji wy-

sokości tego spojlera za pomocą korbki. 

Kierowca może korzystać z niej wygodnie, 

stojąc przy ciężarówce. Wysokość spojlera 

można dopasować do wysokości naczepy, 

co umożliwia ograniczenie zużycia paliwa 

w każdych warunkach.

Bezbłędnie

Sercem ciężarówki stał się najmocniej-

szy wariant mniejszej rodziny silnikowej 

MX-11. To 6-cylindrowy, 10,8-litrowy diesel 

o mocy 435 KM dysponujący maksymalnym 

momentem obrotowym 2100 Nm w zakre-

sie 1000÷1450 obr/min. Aby spełnić wyma-

gania czystości spalin Euro 6, silnik został 

wyposażony w układ selektywnej redukcji 

spalin (SCR) z fi ltrem cząstek stałych DPF. 

Z silnikiem współpracowała 12-bie-

gowa zautomatyzowana skrzynia biegów 

AS-Tronic typu 12AS2130 (z przełoże-

niem bezpośrednim 15,86÷1,00), w której 

układ elektroniczny wybiera za kierowcę 

optymalny bieg. Wybór odpowiedniego 

przełożenia jest uzależniony od obciążenia 

pojazdu, warunków drogowych i prędko-

ści jazdy. Niewątpliwą zaletą zautomaty-

zowanej skrzyni jest to, że kierowca nie 

popełni błędu, włączając nieodpowiedni 

bieg i może całkowicie skupić swoją uwagę 

na obserwacji drogi. Ponadto skrzynia ma 

zintegrowane funkcje FastShift , EcoRoll 

Wóz na „szóstkę”
DAF od dawna cieszy się uznaniem kierowców. 
Holenderskie samochody, znane z niezawodności 
i wygody, chętnie kupowane są przez firmy 
transportowe.

DAF XF 440 4×2 Euro 6

Kabina.................................................................Space Cab
Dmc (t) ..............................................................................19
Masa własna (t) ...............................................................6,3
Typ silnika  .....................................................Paccar MX-11
Liczba i układ cylindrów ................................................... R6
Pojemność (dm3) ...........................................................10,8
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ..........................435/320/1650
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) ..................2100/1000÷1450
Skrzynia biegów .................12-biegowa, zautomatyzowana 
   ....................... AS-Tronic typu 12AS2130 (15,86–1,00)
Przełożenie przekładni głównej ..................................2,53:1
Przeglądy ...................................................... co 125 000 km
Gwarancja....................................... do 3 lat lub 500 000 km

Nowo zaprojektowany zderzak ze stali ocynkowanej ze zinte-
growanymi owiewkami zapewnia lepsze chłodzenie silnika. 
W zderzaku znajdują się też światła przeciwmgielne 
i reflektory dalekosiężne. Korki wlewu płynów eksploatacyj-
nych umieszczono na środku w wygodnym miejscu.

W przednim grillu 
ukryte są schodki, 
które zapewniają 
wygodny dostęp 
do przedniej szyby.
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and Hill Start Aid (HSA). Funkcja EcoRoll 

sprawia, że podczas zjeżdżania z łagod-

nych wzniesień sprzęgło jest rozłączone, 

co pozwala na kontrolowaną jazdę przy 

obrotach jałowych silnika. Funkcja Fast 

Shift  przyczynia się do niskiego poziomu 

zużycia paliwa, a HSA ułatwia kierowcy 

ruszanie pod górę.

„Holender” ma hamulce tarczowe ste-

rowane elektrycznie (EBS3) oraz układ 

kontroli stabilności pojazdu (VSC). Ży-

wotność układu hamulcowego i jego sku-

teczność dodatkowo poprawiają hamulce 

silnikowy i wydechowy. Hamulec silniko-

wy ma największą sprawność w zakresie 

1000÷1500 obr/min silnika.

Każdy jest mistrzem

W tej ciężarówce już nie trzeba wyka-

zywać się mistrzowskimi umiejętnościa-

mi w jeździe ekonomicznej, wystarczy jej 

tylko pomóc. To zasługa przede wszystkim 

skrzyni AS-Tronic, która tak optymalizuje 

zużycie paliwa na trasie, że technika jazdy 

kierowcy nie ma już większego znaczenia. 

Oznacza to, że gdy samochodem jeździ kil-

ku kierowców – zużycie paliwa jest zbliżo-

ne. Wydłuża się też żywotność niektórych 

podzespołów np. sprzęgła. 

Dodatkowo system Driver Performance 

Assistant (DPA) pomaga kierowcy w pro-

wadzeniu pojazdu w najbardziej ekono-

miczny sposób. Główny panel informacyj-

ny z wyświetlaczem podaje dane na temat 

zużycia paliwa, hamowania i przewidywa-

nia sytuacji na drodze. Przydatne są także 

wskazówki dotyczące obniżenia zużycia pa-

liwa, optymalnego wykorzystania hamulca 

silnikowego oraz znaczenia ustawienia wła-

ściwej wysokości spojlera i utrzymywania 

odpowiedniego ciśnienia w oponach. Sys-

tem DPA motywuje kierowcę do optymal-

nego wykorzystania możliwości modelu XF 

przy minimalnym nakładzie pracy.

Testowy egzemplarz został objęty fa-

brycznym programem DAF Advanced 

Transport Effi  ciency (ATe), czyli kom-

pletnym pakietem technologii i rozwiązań 

służących zmniejszeniu zużycia paliwa 

oraz emisji zanieczyszczeń, a jednocześnie 

zwiększających wydajność pojazdu. Nale-

żą do niego: zmniejszenie zużycia paliwa 

o 2 do 3% przez ograniczenie prędkości 

do 85 km/h, automatyczne zatrzymanie 

pracy silnika po 5 minutach na biegu ja-

łowym (oszczędność 1,5 l paliwa na go-

dzinę), wspomniany już system Driver 

Performance Assistant, funkcja wznawia-

nia umożliwiająca stopniowy powrót do 

zapamiętanej przez tempomat prędkości 

pojazdu, niższe zużycie paliwa oraz wyższy 

Testową naczepę marki Burg należy zaszeregować do kategorii opływowych. Gładkie ściany, 
zabudowane podwozie, zaokrąglone narożniki skrzyni oraz energooszczędne opony 385/55 R 
22,5 Goodyear Fuelmax T mają przyczynić się do jak najlepszego zużycia paliwa przez ciągnik. 
Naczepa korzysta z osi BPW z hamulcami tarczowymi i ABS.

www.truck-van.pl
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do wyboru. Wygodne łóżko z materacem 

Xtra Comfort ze sprężynami kieszeniowy-

mi ma wymiary 205 ×15×60 cm, ale można 

je poszerzyć do 81 cm. Dużo miejsca jest 

w schowkach, które łącznie mają pojem-

ność ok. 1000 l. Dostępne są trzy duże półki 

nad szybą czołową (z miejscem na kuchen-

kę mikrofalową), a także duża wnęka pod 

łóżkiem, w której można umieścić 60- oraz 

85-litrowe szufl ady. W testowym XF-ie 

jedną z nich zastąpiła 42-litrowa lodówka, 

w której mieściły się butelki w pozycji stojącej.

Przełączniki na desce rozdzielczej 

pogrupowano według ich funkcji, co 

upraszcza obsługę. Istotną zaletą jest ich 

liczba, która nie przytłacza kierowcy. 

W centralnej części tablicy rozdzielczej 

umieszczono 5-calowy kolorowy wy-

świetlacz TFT, na którym w 32 językach 

są wyświetlane wszystkie najważniejsze 

informacje na temat pracy pojazdu i sil-

nika. Jest jeszcze drugi ekran związany 

z radiem i nawigacją znajdujący się po 

prawej stronie kolumny kierownicy. Jego 

położenie wydaje się trochę niefortun-

ne, bo skierowany jest bardziej na kie-

rownicę niż w stonę kierowcy. Pokrętła 

regulacji klimatyzacji i nawiewu ukryto 

w niewielkim zagłębieniu, przez co znaj-

dują się praktycznie cały czas w półcie-

niu, co utrudnia obserwację ich aktual-

nego położenia.

Razem raźniej

Odpowiednikiem naszego powiedze-

nia „Dobre, bo Polskie” jest holenderskie 

„G oed omdat de Nederlandse”. Testowy 

zestaw w całości więc pochodził z kraju 

tulipanów. Opływowa naczepa marki Burg 

została wyprodukowana w Pijnacker na 

północ od Rotterdamu. Producent ten spe-

cjalizuje się w wytwarzaniu naczep ze stali 

nierdzewnej, które stosowane są do trans-

portu płynnych ładunków spożywczych 

oraz chemicznych. Jednak jego portfolio 

produktowe jest znacznie szersze. Naczepy 

i przyczepy produkowane przez fabrykę 

Burg są również sprzedawane w Polsce. 

Nie są to jednak duże liczby.

Od czasu wprowadzenia do produkcji 

serii pojazdów dalekobieżnych (XF95) 

w 1997 r., pozycja DAF-a na rynku nie-

ustannie rośnie. Ten fl agowy model, prze-

chodząc w swojej historii wiele modyfi ka-

cji, jest wysoko ceniony przez kierowców 

w całej Europie. Polacy chwalą go sobie 

przede wszystkim za dobre zawieszenie 

(które musi wytrzymać nasze dziurawe 

drogi) oraz przestronne, wygodne kabi-

ny. Dodatkowo należy pochwalić łatwość 

prowadzenia pojazdu, które związane jest 

także z szybkim i intuicyjnym nauczeniem 

się obsługi jego przyrządów. Prezentowany 

model ma bardzo dobrze skonfi gurowa-

ny układ napędowy. Mniejszy, ale mocny 

silnik wróży mu dużą popularność na pol-

skim rynku. 435 KM zdaje się być opty-

malne do uniwersalnych zastosowań. Na 

odcinku testowym obejmującym zarówno 

autostradę, jak i drogi lokalne, z włączoną 

klimatyzacją maksymalnie obciążony ze-

staw spalał między 24,8 a 26,2 l/100 km, co 

potwierdza jego niskie zapotrzebowanie 

na paliwo. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański

komfort jazdy dzięki wyposażeniu skrzyń 

biegów AS Tronic w nowe funkcje, m.in. 

Eco-Roll i Fast Shift , czy ograniczenie 

masy własnej wielu elementów modelu XF 

w celu uzyskania niskiej wagi i maksymal-

nej ładowności.

Wygodnie

Kabina wyposażona jest w system za-

pobiegający wjechaniu samochodu pod 

ciężarówkę w przypadku zderzenia czoło-

wego. W prezentowanej wersji Space Cab 

standardowo dostępna jest jedna leżanka 

W centralnej części tablicy rozdzielczej znajduje się praktyczny wysuwany stolik 
wraz z dużym schowkiem, poniżej stolika są dwa uchwyty na kubki. W pobliżu umieszczono 
dodatkowe gniazdo USB i zapalniczkę.

Kabina Space Cab oferuje wyjątkowo 
dużo przestrzeni. Jej wysokość 2490 mm
pozwala na poruszanie się w pozycji 
wyprostowanej. Pochwalić należy wygod-
ne łóżko z materacem Xtra Comfort 
ze sprężynami kieszeniowymi. 
Jest wiele półek na drobne przedmioty, 
m.in. jest miejsce na 42-litrową lodówkę.

Przełączniki na tablicy rozdzielczej pogrupowano 
bardzo przejrzyście według ich funkcji. Pojazd 
wyposażony jest w skrzynię AS-Tronic, zamiast 
tradycyjnej dźwigni zmiany biegów na tunelu silnika, 
zastosowano dźwigienkę sterującą po prawej stronie 
kierownicy. Kierownicę można płynnie pochylać 
w zakresie od 30 do 45 stopni, a jej wysokość 
dostosowywać w zakresie 80 mm.

Z lewej i prawej strony ciężarówki 
kierowca ma do dyspozycji 
otwierane schowki. Aż trudno 
w to uwierzyć, ale każdy z nich 
ma pojemność 150 l.

Za pomocą pilota można wyregulować zawieszenie 
pneumatyczne także w naczepie. Tylne zawieszenie (oprócz 
amortyzatorów i stabilizatora) stanową 4 regulowane miechy 
pneumatyczne, sterowane elektronicznie. Maksymalne 
obciążenie tylnej osi wynosi 13 t.
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Październik 2013 był 

najlepszym miesiącem 

ostatnich lat, sprzeda-

no w tym okresie ponad 1700 

naczep i przyczep. Następu-

jący po nim listopad rów-

nież nie dawał powodów do 

narzekań. Rynek naturalnie 

spowolnił dopiero w grudniu. 

Rok 2013 zakończył się licz-

bą 13  473 zarejestrowanych 

nowych przyczep i naczep. 

W bieżącym roku prognozo-

wany wzrost ma wynieść 12%. 

Po dziesięciu miesiącach ry-

nek urósł o 11%, osiągając po-

ziom 12 618 zarejestrowanych 

nowych przyczep i naczep. 

Z jednej strony można by przy-

jąć, że rynek ustabilizował się 

i sukcesywnie wzrasta. Jednak 

biorąc pod uwagę różne czyn-

niki, które na niego oddziały-

wały, założenie takie mogłoby 

być mylące. „Polski rynek 

w ostatnich latach rzeczywiście 

wzrósł, nie osiągnął jednak po-

ziomu sprzed kryzysu w latach 

2008/2009. Konfl ikt ukraiński 

wpłynął na tę sytuację w zna-

czący sposób. Zwłaszcza na 

rynek chłodni i plandek. Do-

bry wzrost polskiej gospodarki 

wraz ze wzrostem popytu kra-

jowego oraz silny wzrost rynku 

wywrotek mogły zrównoważyć 

ten efekt” – zauważa Dirk Hoff -

mann, prezes zarządu Grupy 

EWT, przedstawiciela fi rmy 

Schmitz Cargobull. 

Mijający rok rozpoczął się 

bardzo dobrym styczniem 

– 1247 zarejestrowanych w Pol-

sce pojazdów to prawie 70% 

więcej niż w analogicznym 

miesiącu 2013 r. Luty był 

jeszcze lepszy – 1403 szt. 

i 30% wzrostu. I taka tendencja 

utrzymywała się aż do czerw-

ca, gdy nagle sprzedaż zaczęła 

spowalniać, a rynek odnoto-

wał 21% spadek w porównaniu 

z analogicznym miesiącem 

2013 r. Co spowodowało ten 

zwrot akcji? Narastający kon-

fl ikt na wschód od naszych 

granic i coraz większe sankcje 

gospodarcze nakładane na Ro-

sję w związku z tym konfl iktem 

spowodowały akcję odwetową, 

w efekcie Rosja zaprzestała 

importu naszych artykułów 

spożywczych, co wywołało nie 

tylko poważny kryzys wśród 

wytwórców żywności, ale rów-

nież odbiło się na kondycji 

przedsiębiorstw transporto-

wych ich obsługujących. 

„Konfl ikt na Ukrainie od-

ciska swoje piętno na kształ-

towaniu się rynku transpor-

towego w Polsce. Osobiście 

byłbym zdziwiony, gdyby sy-

tuacja ta nie miała przełożenia 

na ogólne wyniki sprzedaży 

pojazdów użytkowych. Nasi 

klienci współpracują głównie 

z kontrahentami z Europy Za-

chodniej, tak więc skutki tego 

konfl iktu, mogą być dla nas 

potencjalnie mniej odczuwal-

ne. Należy jednak pamiętać, że 

rynek transportowy jest ryn-

kiem naczyń połączonych, tak 

więc w większym lub mniej-

szym stopniu skutki konfl iktu 

może odczuć każdy z produ-

centów zarówno naczep, jak 

i ciągników siodłowych” – pod-

kreśla Marek Baryczka, właści-

ciel fi rmy 4MB, przedstawicie-

la BERGERecotrail. 

Schmitz w tym roku stracił, nie tylko pozycję lidera na rynku naczep i przyczep w Polsce, 
ale również oddał spory kawałek tortu w chłodniach. Wszystko jeszcze jednak można odrobić. 
Może pomoże w tym tegoroczna nowość, naczepy z rodziny „Genios”?

Cios ze wschodu
Naczepy i przyczepy mają się w tym roku dobrze. Gdyby nie konflikt na Ukrainie i nałożone 
przez Rosję embargo na kraje Unii Europejskiej, sytuacja wyglądałaby jeszcze lepiej.

Marek Baryczka, 
właściciel firmy 4MB, przed-
stawiciela BERGERecotrail

„
 Rynek transportowy jest 

rynkiem naczyń połączonych, 
tak więc w większym lub 
mniejszym stopniu skutki kon-
fliktu na Ukrainie może odczuć 
każdy z producentów zarówno 
naczep, jak i ciągników siodło-
wych”

http://www.truck-van.pl/gratishttp://www.truck-van.pl/gratisk l/ ikhtthtthtthtthhtttttt

E-prenumeratazarejestruj się na

www.truck-van.pl RYNEKRYNEKNaczepy i przyczepyNaczepy i przyczepy



wzrost. Ciekawy był również 

październik – w tym miesią-

cu zarejestrowano 1356 po-

jazdów, co jest drugim co do 

liczby wynikiem w tym roku 

i jednocześnie odnotowano 

największy spadek w porów-

naniu z analogicznym okresem 

roku ubiegłego – 20%. Z jednej 

strony przyczyn tego należy 

upatrywać w kolejnych sank-

cjach nałożonych pod koniec 

lipca na polskich sadowników, 

czyli ograniczeniem eksportu 

na wschód, z drugiej strony, 

październik 2013 był tak do-

bry, że trudno było pobić jego 

wynik w tym roku. 

„Pod względem rejestracji 

pojazdów, najgorsze w 2014 r. 

były miesiące czerwiec i sier-

pień. Październik wygląda 

całkiem dobrze. Spadki w le-

cie są sezonowe i typowe dla 

okresu urlopowego. Nietypo-

wy natomiast w tym roku był 

lipiec, który był bardzo dobry. 

Było to spowodowane faktem, 

iż pojazdy wyprodukowane 

i oczekujące od maja i czerwca 

u producentów, zostały w lip-

cu odebrane i zarejestrowane” 

– dodaje Dirk Hoff mann. 

„Tendencja wzrostu na ryn-

ku naczep powinna się utrzy-

mać dalej, w związku z uzu-

pełnianiem ciągników Euro 6 

o nowe naczepy dostosowane 

do wyśrubowanych wymo-

gów spedytorów dotyczących 

jakości naczep, ich masy, cer-

tyfi katów i możliwości trans-

portowych. Konfl ikt na Ukra-

inie oczywiście ma wpływ na 

sprzedaż pojazdów obsługują-

cych wschodnią ścianę Polski, 

gdzie widzimy bardzo duży 

spadek zapotrzebowania, oraz 

spadek optymizmu klientów... 

Część transportu obsługująca 

tamten rynek została przesta-

wiona na Europę Zachodnią, 

musieli wymienić tabor – czę-

sto chłodnie na fi ranki czy 

podkontenerówki” – zauważa 

Schmitz musiał ustąpić miej-

sca Krone. W ciągu pierwszych 

dziesięciu miesięcy zostało za-

rejestrowanych 3321 naczep 

Krone, czyli o 20% więcej niż 

przed rokiem. Co na to wpły-

nęło? „Sukces ma zawsze wiele 

podstaw, ale myślę, że naj-

większy wpływ na naszą dobrą 

sprzedaż w tym roku miały jak 

zawsze jakość produktu i kom-

petencja przy i po sprzedaży” 

– mówi Tomasz Kujawa, czło-

nek zarządu, dyrektor handlo-

wy Pozkrone, przedstawiciela 

marki Krone.

Schmitz Cargobull sprzedał 

w analogicznym okresie 3027 

pojazdów, zwiększając swój 

wynik sprzed roku o 1,5%. 

„Zgodnie ze stanem na koniec 

października 2014 r., ci dwaj 

wiodący producenci idą ‘łeb 

w łeb’. Jednak ostatnie dwa 

miesiące mogą przynieść jesz-

cze zmiany. Przewaga Krone 

spowodowana jest przesunię-

ciami segmentów. Kryzys na 

Ukrainie odbił się na rynku 

chłodni, którego tradycyjnie 

jesteśmy liderem. Z tego po-

wodu spadek trafi ł bardziej 

w markę Schmitz niż Krone” 

– zauważa Dirk Hoff mann.

Na trzecim miejscu w ran-

kingu uplasował się Wielton 

ze sprzedażą na poziomie 1978 

pojazdów, co oznacza wzrost 

o 14%. Na czwartej pozycji od 

czerech lat niezmiennie znaj-

duje się fi rma Kögel. Do paź-

dziernika nabywców znalazło 

1301 pojazdów tej marki, co 

W pierwszym półroczu 

2014 r. eksport z Polski do Ro-

sji spadł o 7,7%, czyli o 50 mld 

dol. W tym czasie największy 

spadek odnotowano w kate-

gorii „sprzęt transportowy” 

– o 19,2%, „produkty pocho-

dzenia roślinnego” – o 17,6% 

oraz „produkty przemysłu che-

micznego” – o 11,4%. W stycz-

niu Moskwa zamknęła granice 

Unii Celnej: Rosji, Białorusi 

i Kazachstanu dla europejskiej 

wieprzowiny. Powodem było 

wykrycie przypadków afry-

kańskiego pomoru świń na 

Litwie. W lutym na terytorium 

Polski, 900 m od białoruskiej 

granicy, znaleziono kolejne-

go martwego dzika zakażo-

nego tym wirusem, w efekcie 

Rosja utrzymała swój zakaz. 

To wszystko musiało odbić 

się również na rynku naczep 

i przyczep. „Myślę, że konfl ikt 

za naszą wschodnią granicą 

wpłynął na rynek Polski, bar-

dziej dotykając przewoźników 

ze wschodu. Można zaryzy-

kować tezę, że sprzedaż na-

czep w Polsce byłaby wyższa, 

gdyby tego konfl iktu nie było” 

– zauważa Piotr Ogrodowicz, 

dyrektor handlowy w fi rmie 

Wielton.

Po słabym czerwcu, sprze-

daż znowu ruszyła pełną 

parą i lipiec dla odmiany był 

nie tylko lepszy od czerwca, 

ale również w porównaniu 

z 2013 r. odnotował ponad 8% 

Tomasz Kujawa, 
członek zarządu, dyrektor 
handlowy Pozkrone, przed-
stawiciela marki Krone

„
 Największy wpływ 

na naszą dobrą sprzedaż 
w tym roku miały jak zawsze 
jakość produktu i kompeten-
cja przy i po sprzedaży”

Dirk Hoffmann, 
prezes zarządu Grupy EWT, 
przedstawiciela firmy 
Schmitz Cargobull

„
 Kryzys na Ukrainie odbił 

się na rynku chłodni, którego 
jesteśmy liderem. Z tego 
powodu spadek trafił bardziej 
w markę Schmitz niż Krone”

Krzysztof Marzec, dyrektor 

handlowy w Lux-Truck, przed-

stawiciela marki Fliegl.

Zmiana lidera

Po czterech latach panowa-

nia na rynku naczep i przyczep 

Fliegl w tym roku odnotował ponad 20-procentowy wzrost. Biorąc 
pod uwagę nowości, jakie firma zaprezentowała na targach w Hanowerze, 
można przypuszczać, że kolejny rok będzie dla niej równie udany.

Schwarzmüller w tym roku stracił 
głównie na braku zainteresowania 
naczepami burtowymi.
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stanowi 23% wzrost sprzedaży. 

„Rynek naczep od 2011 roku 

systematycznie rośnie, choć 

dynamika wzrostu w tym roku 

nie jest aż tak duża, jak miało 

to miejsce w roku 2013. Jeste-

śmy zadowoleni, że z grona 

producentów naczep kurtyno-

wych to my mamy największy 

wzrost sprzedaży w stosunku 

do roku ubiegłego. To tylko 

świadczy o dobrej pracy ca-

łego zespołu. Poczynając od 

produkcji, a kończąc na ob-

słudze posprzedażnej. Naszym 

celem jest dbałość o potrzeby 

każdego klienta. Wielu z nich 

miało niejednokrotnie okazję 

przekonać się, że współpraca 

z grupą DBK, która jest gene-

ralnym importerem naczep 

Kögel w Polsce, jest dla nich 

korzystna. Przy obecnej sytu-

acji rynkowej warto zauważyć, 

że rynek naczep kurtynowych 

skupiony jest wokół czterech 

producentów. To oni posiadają 

prawie 90% całego rynku. Ale 

to nie jest przypadek. Aby móc 

sprzedawać duże liczby naczep, 

obsługa posprzedażna musi 

być na wysokim poziomie. Na 

tej płaszczyźnie w ostatnim 

roku mocno pracowaliśmy 

i zamierzamy to kontynuować 

w przyszłości” – zapewnia Ja-

cek Portalski, wiceprezes Euro-

trailer, grupa DBK, generalny 

importer naczep Kögel. 

Mijającego roku na pewno 

nie może zaliczyć do udanych 

fi rma Schwarzmüller. W ciągu 

pierwszych dziesięciu miesięcy 

zarejestrowano 258 pojazdów 

tej marki, to o 20% mniej niż 

przed rokiem. Jednak Piotr 

Iwański, dyrektor handlowy, 

członek zarządu Schwarzmϋller 

Polska jest dobrej myśli: „Kon-

fl ikt na Ukrainie znacząco 

wpłynął na sprzedaż naczep 

burtowych, można powiedzieć, 

że rynek wręcz się załamał 

w tym segmencie, oraz spowo-

dował, iż klienci tego sektora 

zmuszeni zostali do inwestycji 

w inne rodzaje naczep. Mimo 

załamania się właśnie sektora 

naczep burtowych, które były 

głównym produktem sprzedaży 

ten rok zamkniemy podobną 

liczbą sprzedanych naczep jak 

rok wcześniej.”

Natomiast mijający rok bę-

dzie bardzo udany dla fi rmy 

Stas, która od lat, sukcesywnie 

zwiększa sprzedaż na naszym 

rynku. W tym roku aż o 58%. 

Piotr Iwański, 
dyrektor handlowy, 
członek zarządu 
Schwarzmüller Polska

„
 Konflikt na Ukrainie 

znacząco wpłynął na sprzedaż 
naczep burtowych, można 
powiedzieć, że wręcz załamał 
się ten segment, oraz spowo-
dował, iż klienci tego sektora 
zmuszeni zostali do inwestycji 
w inne rodzaje naczep”

Naczepy BERGERecotrail to jedne z najlżejszych naczep o konstrukcji stalowej na naszym rynku. 
Do ich produkcji wykorzystywana jest mocna stal S700. W naszym kraju firma zdobywa sobie 
coraz szersze grono zwolenników. Dzisiaj należy do niej 2% segmentu naczep plandekowych.

90% sprzedaży Kögla na naszym rynku stanowią 
naczepy plandekowe. Pomału jednak przedziera się 
przez zmonopolizowany segment chłodni. 

Udział poszczególnych 
segmentów w rynku naczep 

i przyczep w 2012 r.
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sprzedaży, magazyn centralny 

i stok części oraz fachowy dział 

handlowy. Taki system działa-

nia jest powolny i bardzo praco-

chłonny, często niewdzięczny, 

ale to nasza droga... – komentu-

je swój sukces na naszym rynku 

Tomasz Bartoszewicz, dyrektor 

zarządzający siecią w PT&M 

TRADE – Stas Polska.

Powody do zadowolenia 

może mieć też fi rma Feber, 

która w tym roku odnotowuje 

31% wzrost sprzedaży swo-

ich produktów. „Wierzymy, że 

klienci docenili naszą jakość, 

markowe podzespoły, no-

woczesne rozwiązania, niską 

masę pojazdu oraz sieć autory-

zowanych serwisów Q-Service 

Truck. Te wszystkie aspekty 

sprawiają, że nie konkuruje-

my na rynku ceną, a jakością. 

O spełnianiu wysokich wyma-

gań klientów świadczy również 

sukces naszej działalności eks-

portowej na rynkach zachod-

nich i północnoeuropejskich 

– podkreśla Andrzej Kajda, dy-

rektor zarządzający w Feberze.

Ponad 20% wzrostem może 

się w tym roku cieszyć fi rma 

Fliegl. „Najczęściej w tym roku 

wybierane są naczepy lekkie, 

w których Fliegl jest liderem: 

kurtyna o masie własnej poni-

żej 6 t, wywrotki w wersji light 

o masie od 4700 t w kubaturach 

25, 41 i 50 m3 oraz uniwersal-

ne naczepy podkontenerowe. 

Dużym powodzeniem wśród 

fi rm budowlanych i rolników 

cieszyły się również przyczepy 

niskopodwoziowe DTS 300” 

– mówi Krzysztof Marzec.

Przyczepy na rynku przy-

czep i naczep stanowią zaled-

wie 5% całkowitej sprzedaży. 

Najwięcej, bo aż 60% to przy-

czepy skrzyniowo-plandekowe 

i kurtynowe. Reszta rozkłada 

się miej więcej po równo, mię-

dzy zabudowy furgony (w tym 

chłodnie), cysterny, dłużyco-

we, hakowe, podkontenerowe, 

niskopodwoziowe i inne.

Plandeki górą

Podobnie jak w roku ubie-

głym, największy udział w ryn-

ku naczep mają naczepy plan-

dekowe – 63%. Do końca paź-

z propozycją naczep z serii 

„light”, co też było prezento-

wane na ostatnich targach IAA 

w Hanowerze. Dużą nowością 

w Krone są własne osie, które 

również były tam po raz pierw-

szy zaprezentowane” – podkre-

śla Tomasz Kujawa. 

Drugie miejsce, również od 

lat należy do fi rmy Schmitz. 

W tym roku zarejestrowano 

1648 naczep plandekowych tej 

marki, co stanowi ponad 23% 

wzrost w porównaniu z analo-

gicznym okresem roku 2013.

Na trzecim miejscu uplaso-

wał się Kögel, sprzedając 1167 

naczep plandekowych, czyli 

o 18% więcej niż przed rokiem. 

„Dzięki współpracy Kögel Trai-

ler GmbH & Co. KG   z Gru-

pą DBK mamy w   Polsce 28 

serwisów najwyższej jakości. 

Posiadamy również magazyny 

części zamiennych w Polsce 

Północnej, Centralnej i Połu-

dniowej. Naczepa Kögel jest 

bardzo przyjazna w obsłudze. 

„Nasze wyniki to efekt pro-

stych elementów: dobry pro-

dukt z wysoką jakością, dobrą 

masą, ale lepszą wytrzymało-

ścią. Na naszą prośbę Belgo-

wie rozszerzyli również gamę 

oferowanych pojazdów. Rok 

po roku rośnie zadowolenie 

naszych klientów. Upewniają 

Jacek Portalski, 
wiceprezes Eurotrailer, 
grupa DBK, generalny 
importer naczep Kögel 

„
 Aby móc sprzedawać 

duże liczby naczep, obsługa 
posprzedażna musi być 
na wysokim poziomie. 
Na tej płaszczyźnie w ostatnim 
roku mocno pracowaliśmy 
i zamierzamy to kontynuować 
w przyszłości”

się, że nasze doradztwo fi nan-

sowe przed zakupem potwier-

dza się w trakcie eksploatacji. 

Profesjonalne metody pracy 

PTM, szczerość, uczciwość, 

prawdomówność, szacunek do 

klientów i partnerów, zgłębia-

nie potrzeb klientów pozwa-

lają nam umacniać swoją po-

zycję na rynku. Cena naczep 

Stas jest najwyższa na polskim 

rynku, biorąc pod uwagę ofer-

ty prezentowane klientom, 

jednak porównanie wykona-

nia naczepy, użytych materia-

łów i surowców pokazuje, że 

konkurencja musiałaby dać 

wyższą cenę niż Stas, stosując 

identyczne wykonanie, ma to 

swoje odzwierciedlenie rów-

nież w cenach produktów Stas 

na rynku wtórnym. ‘Nie chce-

my rozdawać naczep’, musimy 

generować sprzedaż w układzie 

cenowym wygrany-wygrany, 

żeby się rozwijać i zapewniać 

wszystkim klientom komfort 

i spokojną obsługę w każdym 

roku współpracy ze Stasem, 

stąd działy PTM: pojazdy uży-

wane, nowe, najem, serwis 

centralny i sieć 18 punktów 

w kraju, dział fi nansowania 

dziernika sprzedano ich 7743 

szt., co stanowi 10% wzrost. 

Liderem tego segmentu od lat 

w Polsce jest Krone. Do końca 

października fi rma sprzedała 

2721 takich naczep, co stano-

wi ponad 14% wzrost. Czym 

fi rma przyciąga klientów? 

„Obecnie zauważamy umiar-

kowane zainteresowanie na-

czepami lekkimi i w tym 

kierunku Krone wychodzi 

Tomasz Bartoszewicz, 
dyrektor zarządzający 
siecią w PT&M TRADE 
– Stas Polska 

„
 Klienci coraz lepiej rozu-

mieją aspekty specjalizacji 
i korygują swoje floty do 
postaci idealnie pasującej do 
kontraktów na przewozy”
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Rejestracja nowych przyczep i naczep w rozbiciu 
na poszczególne marki w Polsce 

w latach 2013–2014 (w szt.)
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... Kögel Cargo:

Kögel – Twój partner w Polsce

Proste rozwiązania są najlep-

sze, a takie właśnie oferuje-

my. Naszym atutem jest rama, 

która jest najmocniejszym 

elementem spośród wszyst-

kich ram konkurencji. Jakie 

inne rozwiązania są naszą siłą, 

niech pozostanie tajemnicą…” 

– mówi Jacek Portalski. Warty 

podkreślenia jest fakt, że Kögel 

w tym roku odrobił stratę 

z 2013, kiedy w analogicznym 

okresie fi rma odnotowała 7% 

spadek w tym segmencie. Zaraz 

za Köglem z minimalną różnicą 

w sprzedaży – 1159 szt. (wzrost 

o 15%) znalazł się Wielton, któ-

ry stracił tym samym trzecią 

pozycję sprzed roku. 

Mocno prze w górę Berger 

Fahrzeugtechik, właściciel 

marki BERGERecotrail, którą 

reprezentuje w Polsce fi rma 

4MB. „Według naszych da-

nych, wzrost sprzedaży naczep 

BERGERecotrail na rynku 

polskim w roku 2013 w po-

równaniu z rokiem poprzed-

nim był na poziomie 135%. 

To bardzo dużo, w szczegól-

ności, że nasze naczepy są 

droższe od ‘zwykłych’ naczep 

innych producentów. Podło-

żem do sukcesu jest wysoka 

jakość i dobre doświadcze-

nia użytkowników wynikające 

z eksploatacji tego sprzętu. Je-

steśmy jedynym producentem 

w Europie, który od początku 

swojej działalności specjalizuje 

się wyłącznie w produkcji lek-

kich naczep, mamy więc w tym 

zakresie największe doświad-

czenie, i co ważne, najlżejsze 

i sprawdzone naczepy. Zatem, 

jeśli ktoś potrzebuje lekkich 

naczep do przewozu cięż-

szych ładunków, trafi a do nas. 

Coraz więcej fi rm dostrzega 

również zalety eksploatacyjne 

związane z redukcją spalania. 

Najczęściej nasi klienci mówią 

o oszczędnościach na pozio-

mie 1÷1,5l/100 km, a są to już 

wartości znaczące. Niestety, 

nie każdy z klientów, z którymi 

się kontaktujemy w to wierzy, 

dopóki nie przekona się o tym 

osobiście. Gdyby więcej wła-

ścicieli fi rm wierzyło nam na 

słowo, sprzedaż byłaby jeszcze 

wyższa” – zapewnia Marek Ba-

ryczka. Do października tego 

roku zarejestrowano 184 na-

czepy plandekowe tego produ-

centa, co stanowi 46% wzrost 

w porównaniu z analogicznym 

okresem roku ubiegłego.

Odrodzenie

Zgodnie z zapowiedzią 

sprzed roku, sukcesywnie 

wzrasta udział naczep samo-

wyładowczych. Wciągu dzie-

sięciu miesięcy tego roku zare-

jestrowano 1876 takich pojaz-

dów, o 45% więcej niż przed 

rokiem, co stanowi 15% ryn-

ku naczep (rok temu – 10%). 

„W  Polsce na rynku naczep 

wywrotek od lat trwa proces 

odmładzania taboru i co za 

tym idzie odchudzania. Klienci 

coraz lepiej rozumieją aspekty 

specjalizacji i  korygują swoje 

fl oty do postaci idealnie pasu-

jącej do kontraktów na prze-

wozy. Dodatkowym elemen-

tem jest edukacja biznesowa. 

Od lat pokazujemy klientom, 

że poza ceną istnieje 20 innych 

argumentów w ramach prze-

pisu na udany zakup naczepy, 

a tani zakup to ten, który wy-

szedł tanio po 5 latach od za-

sze pojazdy. Stas się tu dobrze 

odnajduje” – podkreśla To-

masz Bartoszewicz. 

„Dokładnie taki scenariusz 

zakładałem w ubiegłym roku. 

Wg mojej opinii rok 2013 był 

tym najgorszym w naczepach 

samowyładowczych. Kilka sła-

bych lat spowodowało, że sprzęt 

używany przez klientów mocno 

się zestarzał. Obserwuję też 

dużą presję na niskie masy tych 

naczep – a niska masa to dome-

na nowych konstrukcji – w na-

turalny sposób jest to bodziec 

do wymiany starszych mode-

li na nowe” – zauważa Piotr 

Ogrodowicz.

„Stałym czynnikiem wzro-

stu jest wymiana pojazdów na 

kupu, a nie w jego dniu. Klien-

ci bogacą się i wybierają sprzęt 

z wyższej półki, chcąc sku-

pić się na biznesie, zamiast 

ciągłych naprawach i wymia-

nie co 2–3 lata na nowe i lżej-

Ogólna sprzedaż naczep i przyczep w latach 2010–2014* (szt.)

Źródło: Cepik* prognoza
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poziomie 102%. „Na szczęście 

ponownie obserwujemy zain-

teresowanie na rynku wywro-

tek. W pierwszej linii inwestują 

fi rmy z branży budownictwa 

drogowego. Kupują zazwyczaj 

wywrotki 3-osiowe z muldami 

aluminiowymi. Jednocześnie 

wzrasta rynek przestrzen-

nych wywrotek do przewozu 

produkcji płodów rolnych” 

– mówi Dirk Hoff mann.

Podobnie jak rok temu 

czwarte miejsce należy do 

fi rmy Feber. Zarejestrowano 

w tym roku 246 naczep samo-

wyładowczych tego producenta, 

co stanowi 64% wzrost. „Przy-

czyn wzrostu na rynku naczep 

samowyładowczych można do-

patrywać się przede wszystkim 

w sprzyjającej koniunkturze 

i wzroście zapotrzebowania 

na takie pojazdy. Wzrost jest 

szczególnie widoczny w seg-

mencie naczep aluminiowych 

o kubaturach 44÷52 m3 z uni-

wersalnym, tylnym zamknię-

ciem typu klapo-drzwi oraz 

w specjalistycznych naczepach 

stalowych do przewozu złomu 

o pojemnościach 48÷55 m3”

– dodaje Andrzej Kajda.

Wśród naczep samowyła-

dowczych często pojawiają 

się w statystykach również 

ruchome podłogi. To wciąż 

jeszcze niedoceniany w na-

szym kraju segment uniwer-

salnych naczep, które mogą 

służyć zarówno do przewozu 

towarów spaletyzowanych, jak 

i sypkich – np. wiórów, płodów 

rolnych czy śmieci lub złomu. 

Rynek ten szacuje się w Polsce 

na ok. kilkadziesiąt pojazdów. 

„Rynek na naczepy z ruchomą 

podłogą w zasadzie nie rośnie. 

Liczba nowych pojazdów jest 

względnie stała co roku, jed-

nak znacząco wzrasta liczba 

konkurentów, którym wydaje 

się, że to doskonałe miejsce do 

znalezienia kilku dodatkowych 

zamówień rocznie do czasu aż 

rynek standardowych naczep 

nie wróci do łask. Takie dzia-

łanie to zwykła krótkowzrocz-

ność” – podkreśla Tomasz Bar-

toszewicz.

Rykoszetem
w chłodnie

Nic nie jest na zawsze. Wy-

dawałoby się, że najbardziej 

stabilnym segmentem na ryn-

ku naczep są chłodnie. Oka-

zało się, że to właśnie one pa-

dły ofi arą zawirowań za naszą 

wschodnią granicą. W wyniku 

ograniczenia eksportu arty-

kułów spożywczych do Rosji, 

przewoźnicy obsługujący ten 

rynek znaleźli się w trud-

nej sytuacji. Wykorzystywane 

w tym transporcie chłodnie 

stały się bezużyteczne. Spadł 

więc też popyt na nowe na-

czepy. Do końca października 

zarejestrowano 1784 naczepy 

chłodnie, co oznacza spadek 

sprzedaży o ponad 8% w po-

równaniu do analogicznego 

okresu 2013 r. Udział naczep 

chłodni w rynku naczep nato-

miast spadł z 17% w 2013 r. do 

14% w tym roku.

Niezmiennie na pozycji lide-

ra tego segmentu znajduje się 

Schmitz Cargobull, który moc-

no odczuł w tym roku zmia-

ny na rynku. Firma sprzedała 

do końca października 1088 

naczep chłodni, czyli o 25% 

mniej niż przed rokiem. Wy-

daje się jednak, że trudną sytu-

ację dobrze wykorzystało Kro-

ne, które mocno zbliżyło się do 

rywala. „Zgodnie ze stanem 

na koniec października 2014 r. 

posiadamy prawie 70% udzia-

łu rynku i nie widzimy zagro-

żenia utraty pozycji lidera. Na 

Międzynarodowych Targach 

Pojazdów Użytkowych IAA 

2014 zaprezentowaliśmy licz-

ne innowacje, które dodatko-

wo zwiększają naszą przewagę 

techniczną. Ale oczywiście od-

nosimy się do  fi rmy Krone i jej 

produktów bardzo poważnie 

i z szacunkiem” – mówi Dirk 

Hoff mann.

Krone od lat stara się o więk-

sze udziały w tym segmencie 

i jak widać, robi to bardzo sku-

tecznie. Do końca października 

zarejestrowano 584 chłodnie tej 

marki, co stanowi 56% wzrost 

sprzedaży. Na kurczącym się 

rynku to wielki sukces. „W 

związku z konfl iktem na Ukra-

inie i embargiem ze strony Rosji 

na dostawy artykułów spożyw-

czych polski rynek zanotował 

bardzo duży spadek sprzeda-

ży naczep chłodniczych. Na 

szczęście nie dotknęło to fi r-

my Krone. Naczepa chłodnia 

Krone Cool Liner jest bardzo 

pozytywnie postrzegana na 

nowe, które kuszą lekką masą, 

czyli większymi możliwościa-

mi przewozu, a co za tym idzie 

zwiększeniem rentowności 

frachtu – a któż w tych czasach 

nie szuka oszczędności? – pyta 

Krzysztof Marzec.

W tym roku na pozycję li-

dera po latach znów wysunął 

się Wielton. Do października 

zarejestrowano 354 naczepy 

samowyładowcze tej marki, co 

stanowi 83% wzrost w porów-

naniu z analogicznym okresem 

roku poprzedniego. „Firma 

Wielton weszła w rok 2014 

z nową gamą naczep samowy-

ładowczych – Weight Master, 

które zostały bardzo dobrze 

przyjęte przez rynek. Naszym 

celem od początku roku był 

powrót na pozycję nr 1 w tym 

segmencie. Zmiana fi lozofi i bu-

dowania naczep wywrotek oraz 

redukcja masy, przy jednocze-

śnie dobrych cenach dały po-

żądany efekt. Stąd tak znaczny 

wzrost sprzedaży tych naczep 

w przypadku fi rmy Wielton” 

– mówi Piotr Ogrodowicz.

Na drugim miejscu znalazł 

się Kempf, spadając z pierw-

szej pozycji sprzed roku – 278 

zarejestrowanych pojazdów, co 

stanowi 30% wzrost. 

Na miejscu trzecim upla-

sował się Schmitz Cargobull. 

Do października zarejestro-

wano 257 naczep wywrotek 

tej marki, co stanowiło rekor-

dowy wzrost w tym roku na 

W tym roku Wielton wprowadził na rynek wywrotki Weight 
Master. Być może właśnie to zadecydowało, że firma znów 
została liderem segmentu naczep samowyładowczych.

Klienci w Polsce docenili też naczepy 
belgijskiej firmy Stas. W 2014 roku firma 
odnotowała prawie 60% wzrost.

Piotr Ogrodowicz, 
dyrektor handlowy w firmie 
Wielton

„
 Zmiana filozofii budowania 

naczep samowyładowczych 
oraz redukcja masy, przy 
jednocześnie dobrych cenach 
dały pożądany efekt”
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rynku. Mamy najnowocześniej-

szą fabrykę chłodni na świecie, 

produkt jest powtarzalny i je-

steśmy udaną przeciwwagą dla 

niedawnego monopolisty na 

rynku polskim” – zauważa To-

masz Kujawa.

Na trzecim miejscu znalazł 

się Kögel ze sprzedażą 50 szt. 

Warto jednak odnotować, że 

ten producent również wzbu-

dził większe zainteresowanie 

swoimi chłodniami niż rok 

temu. W 2014 r. zarejestrowa-

no o 28% więcej chłodni Kögel. 

„Wzrost sprzedaży w tym seg-

mencie to m.in. zasługa jakości 

naczep. Nie staramy się kon-

kurować ceną, ale stawiamy 

przede wszystkim na jakość. 

Kögel od 2010 r. nieprzerwanie 

pracuje nad udoskonaleniem 

swoich chłodni i jak widać 

klienci, którzy raz spróbowali 

tego produktu, ponownie do 

niego wracają. Jest to segment 

zdominowany przez jednego 

producenta, ale my zawsze 

podkreślamy fakt, że w biz-

nesie trzeba być cierpliwym 

i małymi kroczkami budować 

swoją pozycję” – podkreśla Ja-

cek Portalski.

Coraz częściej też słyszymy 

o naczepach dostosowanych 

do transportu koleją. Produ-

cenci od lat mają takie naczepy 

w swoich ofertach, jednak na-

dal transportem kombinowa-

nym zajmuje się stosunkowo 

mała liczba polskich przewoź-

ników. Głownie ze względu 

na niski poziom elastyczności, 

Krone nie ustaje w walce o rynek chłodni. Mimo mniejszego 
spadku zapotrzebowania w tym roku na te pojazdy, niemiecki 
producent odnotował poważny wzrost w tym segmencie.

Feber sukcesywnie buduje pozycję na rynku polskim, 
jednocześnie cały czas rozwija współpracę na rynkach 
Europy Zachodniej i Północnej.
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duże ryzyko opóźnień i wydłu-

żony czas przejazdu. „Trans-

port multimodalny to domena 

raczej dużych fi rm. Tylko kilka 

fi rm w Polsce korzysta z tego 

rodzaju możliwości. Zdecy-

dowana większość tych fi rm 

ma w swoim taborze nacze-

py z logiem wielbłąda. Mamy 

już podpisane zamówienia 

z terminem realizacji na rok 

2015 na naczepy pod kolej, ale 

o konkretnych cyfrach, na ja-

kie liczymy, dzisiaj jeszcze nie 

chciałbym mówić” – zauważa 

Piotr Ogrodowicz.

Umiarkowany 
optymizm

Co zatem czeka nas w przy-

szłym roku? Pewniaków bra-

kuje, tym bardziej, że sytuacja 

polityczna nie jest dzisiaj sta-

bilna. Nikt więc też nie jest 

w stanie przewidzieć skut-

Andrzej Kajda,
dyrektor zarządzający 
w Feberze 

„
 W związku z planami 

prowadzenia w 2015 roku 
inwestycji drogowych, 
już teraz przygotowujemy się 
na zwiększoną liczbę 
zamówień w segmencie 
małych naczep do 33 m3”

ków gospodarczych. Optymi-

zmu jednak nie brakuje. Wszy-

scy liczą na większe wolumeny 

na rynku pojazdów samowyła-

dowczych, przewidywany jest 

też wzrost sprzedaży naczep 

kurtynowych i ruch w chłod-

niach.

„Prognozy na 2015 r. są 

bardzo dobre. Kolejny wzrost 

sprzedaży – o kilkanaście pro-

cent, wzrost sprzedaży wywro-

tek, naczep kurtynowych z in-

dywidualnymi rozwiązaniami 

dla transportu międzynarodo-

wego, przyczep niskopodwo-

ziowych i podkontenerowych. 

W tym roku nie budowało się 

jakoś znacząco więcej dróg 

w porównaniu do poprzed-

niego, ale w następnym otwie-

rają się większe możliwości. 

Przewidujemy więc wzrost 

sprzedaży wywrotek o małych 

kubaturach szczególnie 25 m3 

w wersjach standard i light 

o masie: 4700 kg” – mówi 

Krzysztof Marzec.

„Patrzymy w przyszłość op-

tymistycznie, skupiając swoją 

uwagę na pojedynczym klien-

cie. Będziemy spełniać jego 

rosnące wymagania – ‘two-

rzyć, by wozić sukces’. Wy-

produkowaliśmy nową, ul-

tra lekką naczepę aluminio-

wą, która przy kubaturze 

49 m3 waży jedynie 5350 kg. 

W związku z planami prowa-

dzenia w 2015 r. inwestycji 

drogowych, już teraz przygo-

towujemy się na zwiększoną 

liczbę zamówień w segmencie 

małych naczep do 33 m3” – do-

daje Andrzej Kajda.

„Przed nami nowe wyzwa-

nia. Rynek jest trudny i nic nie 

wskazuje na to, żeby w przy-

szłym roku coś miało się dia-

metralnie zmienić na lepsze. 

Pomimo tego w 2015 r. pla-

nujemy zwiększyć produkcję 

o około 20%, co oczywiście bę-

dzie oznaczało jeszcze wyższe 

oczekiwania wobec polskie-

go rynku. W przyszłym roku 

przewiduję dalszy rozwój seg-

mentu lekkich naczep, gdyż 

stanowią one dobre narzędzie 

budowania przewagi konku-

rencyjnej i podwyższenia ren-

towności transportu. Jestem 

przekonany, że ci producen-

ci, którzy do niedawna od-

wodzili swoich klientów 

od zakupu lekkich naczep, 

wkrótce sami będą ich do tego 

zachęcać” – podkreśla Marek 

Baryczka.

„Posiadamy już spory pa-

kiet zamówień na 2015 r., więc 

myślę, że początek roku będzie 

udany, natomiast co będzie 

dalej to czas pokaże. Trudno 

w tak dynamicznie zmieniają-

cej się sytuacji na świecie pro-

gnozować wyniki sprzedaży” 

– zauważa Tomasz Kujawa.

„Przed nami kolejne etapy 

budowania pozycji na rynku. 

Od 2010 r. z roku na rok ma-

łymi krokami odbudowujemy 

ten rynek. W roku 2010 udział 

naczep Kögel w rynku naczep 

kurtynowych był na poziomie 

poniżej 10%, obecnie to ponad 

15%. W roku 2015 chcemy 

kontynuować etap doskona-

lenia obsługi posprzedażnej, 

która ma duży wpływ na de-

cyzje zakupowe potencjalnych 

klientów. Uważam, że rynek 

naczep będzie na stabilnym 

poziomie, liczę na wzrost ok. 

5÷7%. Obecnie nie spodzie-

wam się dużych wahań. Na 

pewno rynek będzie w dużym 

stopniu uwarunkowany wyda-

rzeniami w Europie, ale na to 

wpływu nie mamy. Jesteśmy 

optymistami i z nadzieją pa-

trzymy na kolejny rok – pod-

kreśla Jacek Portalski.

„Jako Schwarzmüller, w przy-

szłym roku zwiększymy zna-

cząco udział w rynku w Polsce, 

widząc i mając już zamówienia 

na 1 kwartał przyszłego roku, 

głównie konstrukcje lekkie, 

czyli generacja naczep ultra 

lekkich oraz specjalistycznych. 

Jednak w mojej ocenie, ogólnie 

rynek naczep i przyczep w Pol-

sce w przyszłym roku odnotuje 

spadek” – mówi Piotr Iwański.

„Zakładamy, że rynek nie-

znacznie wzrośnie w nowym 

roku. W toku jest wiele pro-

gramów dotacji z Unii z no-

wego budżetu, powinno więc 

być dobrze. Europa ma kryzys 

za sobą, a to wywiera wpływ 

na biznes w Polsce. Zagro-

żenia nie tylko ekonomiczne 

mamy za wschodnią granicą, 

ale tu nie da się nic przewi-

dzieć” – zauważa Tomasz Bar-

toszewicz.

„Kryzys ukraiński będzie 

nam towarzyszył przynajmniej 

do połowy roku 2015. Spo-

dziewamy się więc wyciszenia 

w przemyśle motoryzacyjnym. 

Z drugiej strony oczekujemy 

tendencji zwyżkowej na rynku 

wywrotek. W przyszłym roku 

zamierzamy w Polsce szero-

ko promować naszego no-

wego „Geniosa”. Także w ob-

Krzysztof Marzec, 
dyrektor handlowy 
w Lux-Truck, przedstawi-
ciela marki Fliegl

„
 Prognozy na 2015 r. są 

bardzo dobre. Kolejny wzrost 
rynku o kilkanaście procent, 
wzrost sprzedaży wywrotek, 
naczep kurtynowych z indy-
widualnymi rozwiązaniami dla 
transportu międzynarodowego, 
przyczep niskopodwoziowych 
i podkontenerowych”

szarze Full-Service mamy 

pewne zamierzenia. W listo-

padzie będziemy świętować 

20-lecie EWT. Temu wydarze-

niu towarzyszyć będą liczne 

akcje specjalne! Proszę dać się 

zaskoczyć! Rok 2015 będzie 

rokiem EWT oraz rokiem na-

szych klientów!” – mówi Dirk 

Hoff mann

Jak widać nastroje są do-

bre, a to już połowa sukcesu. 

Wszystko jednak wskazuje 

na to, że przed nami kolejny 

rok wzrostu. Zapowiadane 

inwestycje drogowe, dofi nan-

sowanie płynące z budżetu 

unijnego, naturalna wymiana 

zużytego już sprzętu oraz co-

raz wyższe wymagania stawia-

ne przez zleceniodawców po-

winny skłaniać do zakupów. 

Jedyne realne zagrożenie, na 

które nie mamy wpływu, to 

czynniki zewnętrzne. Czy 

sytuacja za naszą wschodnią 

granicą się ustabilizuje? Na-

leży mieć taka nadzieję. Póki 

co, większość przewoźników 

obsługujący wschód, szuka 

pracy na zachodzie. Są jed-

nak i tacy, którzy odnaleźli się 

w nowej sytuacji i nadal jeż-

dżą w tamtą stronę. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, M. Kij, 

Berger, Fliegl, Kögel, Schmitz
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F irma EWT – partner 

strategiczny Schmitz Car-

gobull AG w Polsce, 

Czechach i na Słowacji, a tak-

że stały przedstawiciel han-

dlowy marki Mercedes-Benz 

w Polsce i Czechach podczas 

targów IAA 2014 postanowiła 

zaprezentować swoje usługi. 

„Dostępność naczep, ich opty-

malne wykorzystanie i mi-

nimalne czasy przestoju sta-

nowią podstawę sukcesu fi rm 

spedycyjnych i logistycznych 

– podkreśla Dirk Hoff mann, 

prezes zarządu Grupy EWT. 

– Biorąc pod uwagę te wyma-

gania, oprócz doskonale do-

pasowanych rozwiązań trans-

portowych, oferujemy naszym 

klientom także innowacyjne 

i bogate portfolio usług ser-

wisowych, które pozwala nam 

wyznaczać nowe standardy 

w branży truck & trailer. 

Zakres naszych usług obej-

muje kompetentne doradz-

two, nowoczesne modele fi -

oferują nowoczesne centrum 

pojazdów używanych. 

Wszystko od jednego 
dostawcy 

Dzięki centrom kompeten-

cyjnym i biurom handlowym 

w Polsce, Czechach i na Słowa-

cji, Grupa EWT może zapew-

nić swoje usługi  w dowolnym 

miejscu na terenie tych krajów. 

Przeważająca część transportu 

odbywa się głównymi arteria-

mi komunikacyjnymi. Wszyst-

kie siedziby fi rmy znajdują się 

w bezpośrednim sąsiedztwie 

ważnych węzłów komunikacyj-

nych, gdzie na obrzeżach dużych 

miast fi rma EWT prowadzi pro-

fesjonalne serwisy naczep. 

Do dyspozycji klientów po-

zostają także magazyny ory-

ginalnych części zamiennych. 

Dzięki temu Grupa EWT 

Koncentrujemy się
na serwisie!
Takie hasło towarzyszyło w tym roku 
firmie EWT Truck & Trailer podczas targów 
IAA w Hanowerze.

Na terenie o powierzchni 310 m2 EWT 
prezentowało swoje usługi serwisowe. 

nansowania oraz komplekso-

wą obsługę serwisową z gwa-

rancją mobilności. W ten 

sposób możemy współpra-

cować z naszymi klientami 

jako godny zaufania partner, 

a także zapewnić im optymal-

ne wsparcie w razie wystąpie-

nia jakichkolwiek potrzeb”.

Dostosowane 
do wymagań

Rosnący i coraz szybszy 

przepływ towarów, w połącze-

niu z coraz silniejszą presją 

na obniżenie cen, stawia co-

raz większe wymagania przed 

branżą transportową. Należą 

do nich przede wszystkim: ela-

styczność i jakość, maksymal-

na dostępność oraz optymalna 

możliwość wykorzystania po-

jazdów. Przedsiębiorstwa spe-

dycyjne i logistyczne każdego 

dnia stają przed coraz większy-

mi wyzwaniami. Rozwiązania 

transportowe fi rmy Schmitz 

Cargobull AG i pojazdy użyt-

kowe klasy premium, dostar-

czane przez fi rmę Mercedes-

-Benz, umożliwiają Grupie 

EWT oferowanie dobrze dosto-

sowanych rozwiązań. „Klienci 

mogą czerpać wiele korzyści 

z rozbudowanej sieci naszych 

placówek i centrów kompe-

tencyjnych, znajdujących się 

w strategicznie ważnych wę-

złach komunikacyjnych w Pol-

sce, Czechach i na Słowacji, 

a także korzystać z pełnego 

spektrum świadczonych przez 

nas usług serwisowych” – do-

daje Dirk Hoff mann. 

Grupa EWT przywiązuje 

dużą wagę do kompetentnego 

i wszechstronnego doradztwa, 

umożliwiającego zapropono-

wanie optymalnego rozwią-

zania transportowego i fi nan-

sowego. EWT przygotowuje 

indywidualne plany transporto-

we dla przewoźników i przed-

siębiorstw logistycznych, za-

pewnia obsługę i serwisowanie 

pojazdów użytkowych, przy-

czep oraz naczep, jak rów-

nież całodobową, rozbudo-

waną sieć serwisową. Obok 

sprzedaży pojazdów użyt-

kowych, Grupa EWT wraz 

z Truck & Trailer Store Polska 

Dirk Hoffmann, 
prezes zarządu Grupy EWT

„
 Oprócz doskonale dopa-

sowanych rozwiązań trans-
portowych, oferujemy naszym 
klientom także innowacyjne 
i bogate portfolio usług serwi-
sowych, które pozwala nam 
wyznaczać nowe standardy 
w branży truck & trailer”

utrzymuje wysoki poziom 

świadczonych usług serwiso-

wych, gwarantuje pewność 

podczas planowania i mini-

malizuje ryzyko wystąpienia 

awarii. Centra kompetencyjne 

zapewniają nie tylko rozwiąza-

nia transportowe, oferty serwi-

sowe i nowoczesne obiekty wy-

stawowe, lecz także dodatkowe 

usługi dla kierowców: od spe-

cjalnych miejsc do odpoczyn-

ku, poprzez ofertę wyżywienia, 

aż po miejsca do spania. ▐

Fot. EWT

Najważniejszą premierą na stoisku firmy Schmitz Cargobull była nowa 
gama naczep Genios. Kształtowniki, z których powstają te naczepy 
formowane są poprzez walcowanie na zimno. W procesie tym powstają 
m.in. podłużnice ram o przekroju w kształcie „Z”. W ten sposób 
w znacznej mierze wyeliminowano spawy.
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N ie tylko z powodu odmiennych wy-

miarów zestawów na różnych konty-

nentach czy wręcz w różnych krajach. 

Jakość dróg, obsługi serwisowej i sposób 

eksploatacji warunkują konstrukcję naczep 

w nie mniejszym stopniu niż ciężarówek. 

Ciąć i giąć

Dobitny przykład był na ekspozycji fi rmy 

Schmitz-Cargobull. W listopadzie 2012 r. 

zawarła porozumienie o utworzeniu spółki 

joint venture z chińskim koncernem Dong-

feng Motor Group. W Hanowerze można 

było oglądać jeden z najnowszych efektów 

współpracy: naczepę S.GM o ładowności 

50 t (!). Uwagę zwracała rozbudowana rama 

podwozia oraz stosunkowo niska zabudowa 

z szerokimi burtami oraz stelażem na opoń-

czę z charakterystycznym, dwuspadowym 

dachem, powszechnym w Europie kilka 

Są granice
Wystawa IAA pozwoliła wyprowadzić dwa, ważne wnioski na temat 
rynku naczep, przyczep i zabudów. Po pierwsze: tu też przewodzi Europa. 
Po drugie: naczepa „ogólnoświatowa” nie istnieje. 

dziesięcioleci temu. Archaiczny wygląd 

i imponująca ładowność nie były jedynymi 

cechami, wyróżniającymi naczepę S.GM. 

Zabudowa powstała przy użyciu najnow-

szej technologii, jaką właśnie wprowadza 

Schmitz: jednocześnie w Europie i w Chi-

Wiodący producenci interesują się aerodynamiką. Nie tylko Schmitz-Cargobull i Krone, ale również 
Lamberet proponuje składane „ogony” za tylną ścianą. Dzięki nim nowa chłodnia z „systemem Cx” 
przyczynia się do obniżenia zużycia paliwa. Naczepa Krone prezentuje je w pozycji złożonej. 

Kögel pokazał udoskonaloną wersję zaprezentowanej w 2012 r. naczepy Kögel Cool – PurFerro quality. Naczepa furgonowa jest dostosowana 
nie tylko do transportu świeżej i głęboko mrożonej żywności, ale również produktów farmaceutycznych.
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www.pozkrone.pl

nach. Dała ona początek nowej generacji 

pojazdów, określanych mianem Genios. 

Innowacja polega na nowym sposobie 

produkcji kształtowników, z jakich utwo-

rzone są naczepy Schmitz. Kształtowniki są 

formowane poprzez walcowanie na zimno. 

W procesie tym powstają m.in. podłużnice 

ram o przekroju w kształcie „Z”. Formo-

wane są łącznie z „łabędzią szyją” z poje-

dynczego odcinka blachy. Wyeliminowano 

w ten sposób w znacznej mierze spawy. 

Wraz z wprowadzeniem nowej metody po-

jawiła się nowa generacja zunifi kowanych 

pojazdów, które używają 20 typów podłuż-

nic zamiast wcześniej stosowanych… 280! 

Zyskuje głównie producent, który może 

obniżyć koszty produkcji. Klient może li-

czyć na korzystniejsze ceny, a także wyższą 

trwałość i nieco wyższą jakość naczep no-

wej generacji Genios. Ich czołowym przed-

stawicielem jest kurtynowa S.CS. 

Wraz z nowymi pojazdami Schmitz za-

prezentował własnej produkcji agregat 

chłodniczy T.KM ONE o mocy chłodniczej 

1600 W i masie 870 kg. Napędza go 4-cylin-

drowy silnik wysokoprężny Perkins. 

Jeden znak

Krone, które zaangażowało się w Tur-

cji, powołując joint venture Krone Doğuş 

Treyler A.Ş, skupiło się na ofercie kiero-

wanej na rynki europejskie. Gwoździem 

programu była nowa naczepa Profi  Liner, 

która powstała praktycznie wyłącznie 

z użyciem podzespołów marki Krone. 

Znak fi rmowy wytwórcy – koronę – nosiły 

również specjalnie opracowane osie, któ-

rych produkcja ruszyła w bieżącym roku. 

Obie niemieckie fi rmy chcą zgromadzić 

pod jednym dachem jak najszerszą paletę 

produktów i usług, skierowanych do użyt-

kowników naczep. Konkurują więc nie 

tylko za pomocą pojazdów, ale również 

usług serwisowych i systemów telema-

tycznych. Sceneria prowadzenia biznesu 

zmienia się i czołowi przewoźnicy coraz 

częściej doceniają, gdy ktoś zdejmie im 

z głowy obowiązek troski o sprzęt, którego 

i tak pozbywają się po pewnym, niekiedy 

z góry określonym okresie użytkowania. 

To, co zapoczątkowali producenci ciężaró-

wek rozszerza się na inne segmenty rynku. 

Wciąż również poszukuje się nowych, 

lukratywnych nisz. Jedną z nich jest trans-

port chłodniczy i jego rozliczne specja-

lizacje. Przykładem naczepa Krone Cool 

Liner „High Security”, która nie tylko 

monitoruje warunki transportu ładunku, 

ale chroni go również przed kradzieżą. 

W związku z tym wydaje się optymalna do 

przewozu leków. Farmacja to obiecujący 

rynek, który w ostatnim czasie wywołuje 

duże ożywienie producentów w związku 

z zaostrzonymi unormowaniami dotyczący-

mi przechowywania i transportu lekarstw. 

Kolejnym, żywo dyskutowanym tema-

tem jest poprawa własności aerodyna-

micznych pojazdów. Zarówno Krone, jak 

i Schmitz-Cargobull chwalą się składany-

mi „ogonami”, które „wygładzają” prze-

pływ strugi powietrza za pojazdem. Obie 

fi rmy idą łeb w łeb w dziedzinie tego typu 

rozwiązań. Różni je natomiast podej-

ście do wydłużenia zestawów, mogących 

poruszać się w Europie. Krone ma więcej 

entuzjazmu. Podzielają go zresztą niektó-

rzy pomniejsi, wyspecjalizowani wytwór-

cy. Na IAA już teraz prezentowali wózki 

dolly oraz naczepy z siodłem w tylnej 

części, pozwalającym dołączyć do zestawu 

drugą naczepę. 

Głos za wprowadzeniem do ruchu długich, kilku-
członowych zestawów: naczepa z siodłem opracowana 
wspólnie przez Trent i Nutzfahrzeug-Technik. 
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skimi kosztami eksploatacji, a także cieka-

wy pojazd FlexiUse, przystosowany do cią-

gników z siodłem na różnej wysokości: od 

standardowych do niskich low-deck. 

Schwarzmüller, który swoją historią sięga 

140 lat wstecz zaprezentował lekką naczepę 

kurtynową o masie własnej 4850 kg, wy-

posażoną w system szybkiego otwierania 

kurtyny Quick-Slider. Pojazd jest oferowa-

ny w kilku wariantach, w tym do przewozu 

kręgów stali oraz jako wyróżniająca się dużą 

objętością Mega. Należy zaznaczyć, że fi rma 

ma bogate portfolio i utrzymuje w produk-

cji nie tylko furgony, chłodnie i wywrotki, 

ale również naczepy podkontenerowe, ni-

skopodwoziowe i cysterny. 

Słynący z równie zróżnicowanej oferty 

Kässbohrer pochwalił się m.in. naczepą 

kurtynową typu Mega, którą zgłosił do 

konkursu „Trailer Innovation” 2015. Wy-

posażona była w system DTC (ang. Digial 

Trialer Control), który pozwala zdalnie, za 

pomocą tabletu kontrolować funkcjono-

wanie naczepy, w tym blokować hamulce, 

wysuwać podpory, unosić osie czy składać 

belkę przeciwnajazdową z tyłu. Pozwa-

la również na bieżąco monitorować, czy 

masa ładunku jest prawidłowo rozłożona 

pomiędzy osiami zestawu. 

Sommer, któremu różnorodność też 

nie jest obca, koncentruje się na pojaz-

dach znajdujących zastosowanie głów-

nie w fi rmach kurierskich, ale nie tylko. 

Przedstawił np. nową wersję zabudowy 

do przewozu mebli WG. Poza nadwozia-

mi, jedną z nowości była naczepa typu 

Jeszcze lepiej dopasować

Kögel obchodzi w 2014 r. 80-lecie istnie-

nia, ale świętując, nie pozwala sobie na wy-

poczynek. Podobnie jak rywale opracował 

własną oś, którą cechuje prosta i wytrzyma-

ła konstrukcja, gwarantująca niezawodność 

i wygodną obsługę. Przedstawił również 

chłodnię Kögel PurFerro odznaczającą się 

wg zapewnień producenta wyjątkowo ni-

Trailer Innovation 2015

Rangę odpowiednika tytułu „Truck of the Year” w branży naczepowej stara się zdobyć na-
groda „Trailer Innovation”, przyznawana przez europejskie media, zajmujące się transpor-
tem i techniką samochodową. 
W tym roku do konkursu zgłosiło się 51 firm z 83 pomysłowymi rozwiązaniami. W poszcze-
gólnych kategoriach pierwsze miejsce zdobyli:
▐ Nadwozie – izolowana termicznie wywrotka Lagendorf Isoxx,
▐ Podwozie – naczepa Goldhofer z zawieszeniem wykorzystującym kolumny MacPhersona, 
▐ Komponenty – winda załadowcza Sörensen z podnośnikiem nożycowym umożliwiającym
 dopasowanie wysokości platformy do położenia rampy, 
▐ Idea (ang. concept) – pojazdy modułowe CombiMAX firmy Faymonville, 
▐ Środowisko – naczepa New Cool firmy Twan Hetekamp Trailers z agregatem chłodniczym 
 zasilanym elektrycznie energią słoneczną i odzyskiwaną z hamowania, 
▐ Bezpieczeństwo – pakiet bezpieczeństwa do wywrotek Schmitz-Cargobull, 
▐ Inteligentna naczepa – aplikacja do sterowania naczepą przy pomocy smartfona iTap 
 firmy Knorr Bremse. 

Izolowana termicznie aluminiowa wywrotka 
Isoxx firmy Lagendorf zdobyła 

pierwsze miejsce w kategorii „Nadwozie”. 

Wielton zaprezentował naczepę 
przystosowaną do przenoszenia 
i transportu koleją. 

Kässbohrer postawił tym razem na akcesoria i zapre-
zentował zgłoszony do konkursu „Trailer Innovation 2015” 
system zdalnego sterowania funkcjami naczepy. 

Pomysłowy, zautomatyzowany system zabezpieczenia ładunku zamontowany 
na norweskiej naczepie NTM powstał jako wspólnie dzieło kilku partnerów. Celem 
nadrzędnym było bezpieczeństwo. Twórcy podają, że z powodu niedostatecznego 
zabezpieczenia ładunku ginie w Europie co roku 147 osób. 

Naczepa S.GM o ładowności 50 t firmy Schmitz-Cargobull, 
a dokładniej jej chińskiej odnogi, spółki joint venture 
z koncernem Dongfeng. Korzysta z najnowszej technologii, 
zastosowanej w naczepach Genios. 
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jumbo (z podłogą obniżoną za siodłem) 

oznaczona SGPS Hybrid. Prawą ścianę 

zajmowała w niej kurtyna, lewa zaś była 

wykonana ze sklejki. Z tyłu znalazła się 

winda załadowcza. 

Wielton przedstawił naczepę przystoso-

waną do przenoszenia za pomocą podno-

śnika i transportu koleją (tzw. huckepack). 

Wobec nieustających nacisków, aby zwięk-

szać udział kolei w transporcie, warto mieć 

tego typu produkt w katalogu. 

Ponad przeciętność

Oryginalnymi rozwiązaniami wyróżnia-

ły się jak zawsze naczepy holenderskie, np. 

potężne chłodnie ECK z obniżoną podło-

gą i osiami zawieszonymi niezależnie tak, 

jak w pojazdach do transportu dużych tafl i 

szkła czy płyt betonowych. 

Interesujący system zabezpieczania 

ładunku przedstawiła norweska fi rma 

NTM. Powstał jako wynik współpracy kil-

ku partnerów w ramach projektu „Truck 

Safe”. Poza NTM wzięły w nim udział: 

Ponsa, Forankra, VTT, Eesti Innovatsio-

oni Instituut, Maleras Mecaniska, Joloda 

i Network Engineering. Rezultatem jest 

automatyczny system, który składa się 

z dużych płacht umocowanych pod dachem 

i naciągających je pasów. Twórcy zwracają 

uwagę, że wytrzymałe płachty lepiej za-

bezpieczają ładunek niż wąskie pasy. Sys-

tem został zgłoszony do nagrody „Trailer 

Innovation 2015” i zdobył trzecie miejsce 

w kategorii „Bezpieczeństwo”. 

Konstruktorzy stanęli na wysokości za-

dania. IAA błyszczało pojazdami o wyjąt-

kowych właściwościach. Pora na klientów. 

Czy będą zainteresowani czymś więcej niż 

„kołową skrzynką na towar”?  ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Kögel, Sommer

Sommer SPGS Hybrid to połączenie kurtynowej 
naczepy jumbo z furgonem. Firma specjalizuje się 
ostatnio w nadwoziach furgonowych o cechach 
zwiększających ich użyteczność. 

Zmodyfikowane chłodnie Krone powstały w odpo-
wiedzi na wyższe wymagania dotyczące transportu 
leków, ale znajdą pracę wszędzie, gdzie ładunek 
jest wyjątkowo delikatny. 

Lekka naczepa 
Schwarzmüller przyczynia 
się do zwiększenia 
rentowności przewozów. 

O nowościach w naczepach 
podczas wystawy IAA Hanower również na antenie 

TVR i Motowizja w programie „Na Osi”.
Zapraszamy do oglądania.
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P roducentom naczep nie 

łatwo jest sprostać wymo-

gom międzynarodowego 

transportu. Fliegl jednak znaj-

duje skuteczne rozwiązania po-

zwalające zmieścić się w wąskich 

parametrach m.in. dotyczących 

dozwolonych wysokości.

Na maksa

W 1992 r. fi rma opatentowa-

ła model przyczepy niskopo-

dwoziowej DTS 300P z prostą 

podłogą, gdzie zastosowano 

m.in. zwężoną szyję. To rozwią-

zanie doskonale sprawdziło się 

w praktyce w transporcie cięż-

kich ładunków. Stąd pomysł 

wykorzystania go w standardo-

wej kurtynowej medze i zastoso-

wania 3 cm, całkowicie stalowej 

odpowiednio wzmocnionej szyi. 

Ten dodatkowy ciężar równo-

waży podwozie z lekkich kom-

ponentów. Nowa naczepa Fliegl 

MegaRunner ma masę własną 

wynoszącą około 6400 kg. Mega 

Fliegla z 3-centymetrową szyją 

ma 3 m wysokości wewnątrz 

ładowni przy całkowitej wyso-

kości naczepy 4 m. To pozwala 

jeździć m.in. po Szwajcarii, nie 

narażając się na kosztowne man-

daty. Można spokojnie wjeżdżać 

do tunelów z czujnikami.

Na targach IAA Fliegl zapre-

zentował taką naczepę z do-

datkowymi systemami Quick 

Lock i Free Load, które czynią 

la. Ściana wewnątrz zabudowy 

jest ruchoma. Panele podłogi 

systemu Cargo Floor w stan-

dardzie mają 6 mm grubo-

ści, opcjonalnie 8 lub 10 mm, 

w różnych wersjach stosowa-

ne są różnorodne rozwiązania 

technologiczne pozwalające na 

szczelne przewożenie materia-

łów płynnych. Standardem są 

kompletnie zespawane panele 

boczne o szerokości 600 mm. 

Liczba osi podnoszonych za-

leży od potrzeb użytkownika. 

Do wyboru są osie marki SAF 

lub BPW z hamulcami tarczo-

wymi o dużej średnicy.

Na drodze

Wśród 3-osiowych przyczep 

na uwagę zasługuje model DTS 

300, na ocynkowanej ramie 

w wersjach z prostą podłogą 

lub balkonem. Przyczepa ta jest 

bardzo uniwersalna – może 

przewozić materiały budow-

lane, a nawet ciężkie maszyny. 

Wystarczy wyposażyć ją w spe-

cjalne uchwyty lub poszerzane 

podkłady. DTS 300 ma regu-

lowaną wysokość i długość 

dyszla, co pozwala podpinać 

ją zarówno do ciężarówki, jak 

i ciągnika rolniczego. Podkła-

dy są regulowane w zakresie od 

6 do 8 m. Pojazd można dopo-

sażyć w najazdy mechaniczne 

lub z napędem hydraulicznym.

Podczas targów w Hanowe-

rze Flegl zaprezentował rów-

nież udoskonalone naczepy 

podkontenerowe: VARIO V2, 

chemiczną 20’ o masie nie-

przekraczającej 3 t oraz 2-osio-

wą przyczepę BDF z ramą 

ocynkowaną w standardzie. ▐

KD
Fot. Fliegl

13,2 m wolnej przestrzeni

Rozwiązania 
dla wymagających
Praktyczne udogodnienia w naczepie 
kurtynowej, lekka ruchoma podłoga 
czy uniwersalna przyczepa. To najciekawsze 
produkty, które firma Fliegl pokazała 
w tym roku w Hanowerze.

ją jeszcze bardziej efektywną 

i ekonomiczną. System Quick 

Lock to centralny zamek plan-

deki naczepy, który jest prosty 

i łatwy w obsłudze. Drążkiem 

zamontowanym pod powierz-

chnią ładunkową kierowca 

jedną ręką naciąga plandekę 

na całej długości przy załadun-

ku oraz zwalnia przy rozła-

dunku. Przy wielokrotnym za-

ładunku i rozładunku naczepy 

w ciągu dnia system ten po-

zwala skrócić czas postoju 

naczepy do niezbędnego mini-

mum. Oszczędność czasu przy 

otwieraniu plandeki wynosi 

50%, a przy zamykaniu 33%.

Kolejną nowością jest sys-

tem pozwalający w kurtynie 

uzyskać 13,2 m długości wol-

nej przestrzeni załadunkowej. 

Na specjalnym portalu umiesz-

czonym przy tylnej kłonicy 

naczepy montuje się nie tylko 

plandekę, ale również kłonice. 

Aby uzyskać pełną przestrzeń 

ładowania, wystarczy zsunąć 

plandekę wraz z kłonicami do 

portalu, unieść dach, zwolnić 

blokady portalu i całkowicie 

otworzyć portal na zewnątrz. 

Załadunek i rozładunek są 

znacznie łatwiejsze, bezpiecz-

niejsze, wymagają mniej cza-

su – szczególnie przy dużych 

i nieporęcznych towarach. 

Mocna konstrukcja

W swojej ofercie Fliegl ma 

również naczepę z rucho-

mą podłogą montowaną na 

solidnej ramie stalowej. Jej 

masa własna wraz z kołem 

zapasowym wynosi 7300 kg. 

Skrzynia jest produkowana 

z wysokiej jakości aluminium, 

o twardości 110 w skali Brinel-

Zastosowanie 3-centymetrowej 
szyi w naczepie medze 
pozwoliło uzyskać wysokość 
zewnętrzną równą 4 m przy 
wysokości wnętrza 3 m.

Lekka naczepa 
3-osiowa do 
przewozu 20’ 
kontenerów 
chemicznych.

Naczepa z ruchomą podłogą montowaną 
na solidnej ramie stalowej. Masa własna wraz 
z kołem zapasowym to 7300 kg. Skrzynia jest 
produkowana z wysokiej jakości aluminium, 
o twardości 110 w skali Brinella.

13,2 m długości wolnej przestrzeni 
ładunkowej uzyskano dzięki specjalnemu 
portalowi umieszczonemu przy tylnej kłonicy 
naczepy, do którego montuje się nie tylko 
plandekę, ale również kłonice.

www.truck-van.pl
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W  końcu jeśli nawet nie zbuduje-

 my wiele nowego, trzeba będzie 

 remontować stare, czego liczne 

przykłady można oglądać na autostradach 

łączących Hanower z innymi miastami 

Niemiec. Rolę pojazdów budowlanych 

dostrzegło również jury nagrody „Trai-

ler Innovation”, które wyróżniło przede 

wszystkim produkty z tego segmentu lub 

związane z nim. 

W cieple

W kategorii „Nadwozie” została nagro-

dzona pierwszym miejscem aluminiowa, 

izolowana termicznie wywrotka Isoxx 

fi rmy Lagendorf. Przeznaczona jest do 

transportu asfaltu. Wyposażono ją w peł-

ną izolację podłogi i ścian, ale na życzenie 

dostarczany jest wariant bez ocieplenia 

w podłodze. Wersja z pełną izolacją ma 

masę własną poniżej 5 t. Producent podej-

muje się również modyfi kacji używanych 

pojazdów. 

Analogiczny produkt Schmitz-Cargo-

bull znalazł się na trzecim miejscu w kon-

kursie. Ocieplana wywrotka wzbogaciła 

również ofertę Fliegla. Model Asphaltprofi  

Th ermo ma ściany o współczynniku prze-

nikania ciepła 2,5 W/m2 K przy 20°C. No-

wością jest również opatentowana, zaokrą-

glona przednia część ramy. 

Skąd nagłe zainteresowanie takimi 

pojazdami? Od 1 stycznia 2016 roku 

w Niemczech będą mogły być używane 

do przewozu asfaltu wyłączenie izolowa-

ne termicznie skrzynie z pięcioma czujni-

kami temperatury i plandeką zamykającą 

je od góry. W chwili rozładunku asfalt 

powinien mieć tę samą temperaturę, co 

po załadunku. 

Schmitzowi jurorzy przyznali pierw-

sze miejsce w kategorii „Bezpieczeństwo”. 

Zaproponował on system sterowania na-

czepą-wywrotką za pomocą aplikacji na 

smartfona lub tablet. Dzięki niemu można 

kontrolować, czy pojazd jest prawidło-

wo ładowany i nieprzeładowany, zasunąć 

plandekę oraz dopasować wysokość kra-

wędzi skrzyni i odchylenie klapy, aby opty-

malnie współpracował z rozściełaczem 

asfaltu. Inny element systemu nadzoruje 

położenie naczepy względem ciągnika 

i w razie zagrożenia wywróceniem przy 

podnoszeniu skrzyni wszczyna alarm. 

Jeśli przestawienie zestawu nie wchodzi 

w grę, system upuszcza powietrze z opon 

po jednej stronie, aby przywrócić pojazdo-

wi stabilność. Po zakończeniu rozładunku 

pompuje koła do prawidłowego ciśnienia. 

System usprawnia pracę i rzeczywiście 

czyni ją bezpieczniejszą. 

Lepsza współpraca

Kögel zdecydował się udoskonalić swo-

ją trzyosiową naczepę-wywrotkę stalową, 

aby jeszcze lepiej zaadaptować ją do pracy 

przy budowie dróg. Wskutek przesunięcia 

osi do przodu wydłużeniu uległ tylny zwis 

i skrzynia pojazdu może współpracować 

z rozściełaczem bez pośrednictwa dodat-

kowych elementów. Lepiej chronione są 

światła, których wysokość można regulo-

wać, poprawiono również składaną belkę 

przeciwnajazdową. System zamykania kla-

py zapobiega zakleszczaniu kamyków czy 

żwiru. Naczepa jest dostępna w wariantach 

z różnego typu stali, a objętość skrzyni wy-

nosi 24 lub 27 m3. 

NadziejaNadzieja w skali makro w skali makro
Budownictwo i przemysł wydobywczy mają się szybko rozwijać 
– w skali globalnej. Ile na tym skorzysta Europa, trudno przewidzieć. 
Jednak na IAA nie brakowało pojazdów budowlanych. 

Naczepa skrzyniowa Krone X-treme Liner 
produkowana w Turcji z przeznaczeniem na rynki państw 
Azji i Afryki Północnej. Odpowiada oczekiwaniom tamtejszych nabywców. 

www.truck-van.pl
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Na targach można było oglądać aż 28 

eksponatów fi rmy Meiller-Kipper. Część 

producent wystawiał pod własnym szyl-

dem, inne okrasiły stoiska partnerów fi r-

my. Meiller-Kipper oferuje szereg typów 

pojazdów, w tym dla przedsiębiorstw ko-

munalnych oraz gospodarujących odpa-

dami. Gwoździem oferty pozostają zabu-

dowy samowyładowcze, przystosowane 

do potrzeb użytkowników kładących na-

cisk bądź to na ładowność, bądź wszech-

stronność. Szerokie spektrum oferty dla 

budownictwa (i nie tylko) pokazywały 

w szczególności dwie zabudowy: trzy-

osiowa Scania G z trójstronną wywrotką 

i samowyładowczą przyczepą centralno-

osiową oraz trzyosiowy MAN z tylno-

zsypową wywrotką typu H328. Skrzynie 

obu części składowych zestawu przycze-

powego były wykonane z lekkiego alumi-

nium, co procentuje wyższą ładownością 

i jest cenione przez fi rmy zajmujące się 

dostarczaniem materiałów budowla-

nych: tak sypkich, jak i spaletyzowanych. 

Z kolei podwozie ze stalową skrzynią H328 

o wysokich burtach, określaną przez 

producenta „Classic”, wyróżnia się wy-

soką wytrzymałością i odpornością na 

ciężkie ładunki, agresywnie oddziałujące 

na ściany i podłogę poprzez swoją masę 

i kształt, takie jak np. urobek pochodzący 

z kamieniołomów. 

Nowoczesne materiały, głównie różne 

gatunki stali, umożliwiają projektowanie 

zabudów o określonych właściwościach, co 

w połączeniu ze zróżnicowaniem kształ-

tu skrzyni oraz sposobu za- i rozładunku 

owocuje pojazdami do różnych zadań. 

Ciekawe przykłady nowoczesnych wywro-

tek można było oglądać m.in. na stoiskach 

fi rm Carnehl i Dautel. Słowacki VS-Mont 

pokazał z kolei dość typową zabudowę 

rynnową, ale na pojeździe o doskonałych 

własnościach terenowych, co dla niektó-

rych odbiorców ma nadrzędne znaczenie. 

Swoją skrzynię zamontował na 4-osiowej 

Tatrze Phoenix, wyposażonej w centralną 

ramę rurową z wahliwymi osiami, kabinę 

DAF-a i jego silniki z rodziny Paccar MX. 

Właściwe dostosowanie pojazdu do 

pracy jest wymogiem nie tylko rozsąd-

ku, ale i ekonomii. Lepsze wykorzysta-

nie ładowności i zwiększenie trwałości 

ogranicza koszty i pomaga wypracować 

zysk. Dlatego oprócz typowych pojazdów 

samowyładowczych oferta dla budow-

nictwa obejmuje również pojazdy inne-

go typu, przydatne choćby w dystrybucji 

materiałów. Przykładem niech będzie 

oferta naczep Krone serii Profi  Liner, 

która zawiera pojazdy z burtami i odkry-

tą skrzynią, doskonałe np. do przewozu 

kostki brukowej. Wariant Multi Steel jest 

specjalnie przystosowany do przewozu 

mat stalowych. Naczepy skrzyniowe są 

ważną częścią oferty tureckich zakładów 

Krone. W Hanowerze zaprezentowano 

na terenie zewnętrznym jako ciekawost-

kę naczepę X-treme Liner z szerokimi, 

wzmocnionymi burtami, wytwarzaną 

z myślą o odbiorcach w Turcji i krajach 

Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki. 

Polacy konkurują

Nasze fi rmy od dłuższego czasu odwie-

dzają Hanower i z każdą edycją IAA ich 

pozycja wydaje się mocniejsza. Wielton 

przedstawił naczepę-wywrotkę rynnową 

(ang. half-pipe) z gamy Strong Master 

ze skrzynią o poprzecznym przekroju 

zbliżonym do trapezu (niem. konisch 

– stożkowy). Forma skrzyni, zwężająca 

się ku przodowi, zapobiega przyleganiu 

do ścian przewożonego ładunku. Nacze-

py Strong Master są przeznaczone głów-

nie dla budownictwa i oferowane w całej 

gamie wersji różniących się szczegółami 

konstrukcji oraz wielkością skrzyni. Ich 

objętość może wynosić od 24 do 43 m3. 

Na liście opcji są liczne akcesoria przy-

stosowujące te pojazdy do specyfi cznych 

zadań oraz zwiększające funkcjonalność. 

Są to m.in. różne typy tylnych klap, sta-

lowe lub aluminiowe zbiorniki powietrza 

czy ręcznie lub automatycznie sterowane 

opończe zakrywające dach. 

Ozdobną stoiska KH-Kipper było spek-

takularne podwozie MAN 10×6 z dwu-

stronną wywrotką typu W2H z burtą hy-

drauliczną. Budziło duże zainteresowanie 

zwiedzających, nie tylko z Europy, ale 

również z innych kontynentów, głównie 

Ogrzewana naczepa-wywrotka Fliegl. 
Boom na takie pojazdy dopiero się 
w Niemczech rozpoczyna. 

Wywrotka tylnozsypowa firmy Skibicki na czteroosiowym 
podwoziu Scanii. Typowa konstrukcja nastawiona na dużą 
ładowność i poruszanie się głównie drogami utwardzonymi. 

Naczepa-wywrotka Wielton z serii Strong 
Master. Duża liczba opcji oraz akcesoriów 
pozwala przystosować ją do szczególnych 
wymagań użytkownika. 

Pięcioosiowe podwozie zabudowane 
trójstronną wywrotką z burtą hydrauliczną 
jest imponującym świadectwem możliwości 
producenta, polskiej firmy KH-Kipper. 

Niemiłosiernie ściśnięta na ciasnej ekspozycji, ale mimo 
to nadal efektownie prezentująca się wywrotka słowackiej 
firmy VS-Mont na podwoziu Tatry Phoenix 8×8. 
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System sterowania funkcjami naczepy za pomocą 
smartfona lub tabletu opracowany przez Schmitza 
zwiększa bezpieczeństwo ludzi i usprawnia pracę. 

Zestaw Meiller-Kipper wyróżniający się niską masą własną i wszechstronnością może 
być niezwykle użyteczny w dystrybucji materiałów budowlanych. 

kowo z tyłu pneumatyczną szufl ę zsypową 

Sneep, ułatwiającą rozładunek. 

Firma stosuje materiały o wysokiej ja-

kości, odporne na ścieranie i uderzenia 

punktowe. Dlatego na życzenie nabyw-

cy wykonuje skrzynie z blach stalowych 

o mniejszej grubości, co zmniejsza masę 

własną zabudowy i przyczynia się do 

zwiększenia ładowności. Ponadto wytrzy-

małe gatunki stali eliminują konieczność 

stosowania użebrowania po bokach, co 

dodatkowo obniża masę pojazdu. 

Azji i Ameryki Południowej. Konstrukcja 

skrzyni umożliwia sprawny załadunek ma-

teriału nie tylko przy pomocy ładowarki. 

Można również bardzo blisko podjechać 

wózkiem widłowym. Przy opuszczeniu 

burty o 90° możliwy jest załadunek z ram-

py lub wysyp ładunku na bok w pewnej 

odległości od pojazdu. Dzięki opcjonalnej 

burcie tylnej w formie klapo-drzwi otwie-

ranych na boki możliwy jest transport dłu-

gich elementów, np. rur kanalizacyjnych. 

Model prezentowany na IAA miał dodat-

Firma Skibicki poza hakowcami typu 

HKS 7 i HKS 20 zaprezentowała wywrotkę 

rynnową na trzyosiowym podwoziu Scanii. 

Nowe pojazdy przeznaczone do pracy na 

budowie i w jej okolicach czerpią pełnymi gar-

ściami z rozwoju nowoczesnych materiałów, 

z którym sprzężony jest rozwój konstrukcji. 

Okazuje się również, że nawet do wywrotek 

wkrada się elektronika, znajdując wyrafi no-

wane, a przy tym użyteczne zastosowania. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij
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E lementy te spotyka się praktycznie 

we wszystkich pojazdach użytko-

wych poruszających się nie tylko na 

drogach europejskich, ale na całym świecie 

– wszędzie tam, gdzie stawiane są wyso-

kie wymagania dotyczące mechanizmów 

jezdnych, bezpieczeństwa oraz ekonomiki. 

Wielu producentów takich podzespołów 

dostarcza je bezpośrednio na pierwsze wy-

posażenie nowych pojazdów, jednak nie 

mogą pominąć najważniejszych targów tej 

branży – hanowerskich IAA. Sprawdzili-

śmy, co ciekawego w tym temacie prezen-

towali producenci w tym roku.

Własne w modzie

Oś w naczepie to podstawowy podze-

spół decydujący o nośności i sprawności 

pojazdu. Producenci naczep najczęściej 

stosują osie BPW, SAF i Daimler, ale ostat-

nio w modzie jest mieć własne kompo-

nenty tego typu. Dla producenta naczep 

samodzielnie opracowane osie to spore 

wyzwanie. Jakiś czas temu na rynku poja-

wiły się osie Schmitz, a w tym roku Kro-

ne. Kögel natomiast podczas hanowerskiej 

wystawy pokazał kolejną generację wła-

snej osi. Producent informuje, że przete-

stowano ją w warunkach laboratoryjnych 

i drogowych, pod obciążeniami przekra-

czającymi 100% nominalnej masy zesta-

wu. W nowej osi naczepowej KTA Kögel 

oprócz własnego know-how wykorzystano 

przede wszystkim doświadczenia znanych 

poddostawców. Dopasowano do siebie 

wysokiej jakości komponenty, jak: wa-

hacz osi, pochwa, korpus osi, piasta koła, 

gumowa panewka łożyska, wspornik osi, 

amortyzator, mieszek sprężysty sprężyny 

powietrznej oraz hamulec, zapewniając 

optymalne własności jezdne i konser-

wacyjne. Kształty wspornika, wahacza 

i pochwy osi dopasowano w czasie testów 

drogowych i na stanowisku badawczym 

w oparciu o najnowsze metody analizy 

elementów skończonych wykorzystywane 

do analizy sił dynamicznych i statycznych. 

Korpusy osi wykuwane są z jednej sztuki 

materiału bez jakichkolwiek punktów łą-

czenia. Zapewnia to beznaprężeniowy roz-

kład sił oraz ochronę przed pęknięciami.

Natomiast KTX – Krone Trailer Axle 

to nowa rodzina osi. Dzięki koncep-

cji „Wszystko od Krone” fi rma staje się 

kompletnym dostawcą w zakresie naczep 

i zaplecza. Już wkrótce fi rma zamierza wy-

posażać w osie KTX wszystkie typy swoich 

pojazdów, niezależnie od ich konstrukcji 

i specyfi kacji. Krone udziela sześciolet-

niej gwarancji na łożysko i korpus osi 

podczas codziennej eksploatacji bez 

ograniczenia przebiegu kilometrów. Oś 

KTX składa się z kutego korpusu osi, 

innowacyjnej, bezobsługowej jednost-

ki łożyska (stopniowego zespołu piasty) 

oraz niezwykle lekkiego wahacza amor-

tyzatora z wkręconym elementem połą-

czeniowym. Kuty korpus charakteryzuje 

się jednolitą strukturą materiału między 

gniazdami łożysk, a tym samym dosko-

nałą stabilnością. Dodatkowo możliwa 

jest nieskomplikowana wymiana tarcz 

hamulcowych, bez potrzeby demontażu 

zespołu piasty (Hub Unit).

Stawiając sobie za cel najwyższą wy-

dajność transportu, Mercedes-Benz Trai-

lerAxleSystems zoptymalizował pod 

względem wagowym całą serię osi DCA. 

Zestaw trzech osi z tej gamy produktów 

waży teraz o 60 kg mniej. Było to możliwe 

W ukryciu
Osie, zawieszenia, siodła, nogi, sprzęgi – mają różne zastosowania, różnią się budową 
i użytymi materiałami. I mimo że pełnią bardzo ważną rolę, to pokryte smarem, błotem, brudne,
schowane głęboko w podwoziach ciężarówek, naczep i przyczep – pozostają w ich cieniu.
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dzięki zmodyfi kowanej konstrukcji piasty 

z nową częścią mocującą tarczę hamulco-

wą oraz zastosowaniu nowych miechów 

powietrznych. Redukcję masy udało się 

osiągnąć bez konieczności poszukiwania 

kompromisów w zakresie bezpieczeństwa 

i ekonomiczności. Mniejsza masa oznacza 

większą ładowność i większe oszczędności 

paliwa w transporcie towarów. Zmiany 

te wprowadzono w czterech seriach osi 

DCA: DCA Weightmaster, DCA Mega-

master, DCA Airmaster i DCA Steerma-

ster. Specjaliści Daimlera rozszerzyli także 

zakres oferty produktowej o dodatkowe 

warianty dla transportu kolejowego, inter-

modalnego transportu morskiego oraz do 

układarek drogowych. Nowością był także 

specjalnie zaprojektowany hamulec tar-

czowy DCA L7. Tu również na pierwszym 

planie była redukcja wagi. Ze względu na 

bardzo lekki zacisk hamulca tarczowe-

go, jego waga spadła o ponad 8 kg na oś. 

Nowy hamulec stanie się standardem dla 

wszystkich 22,5-calowych kół od końca 

przyszłego roku.

Zawieszenie modułowe BPW Eco Air 

Compact poszczególne elementy ma ze-

spolone połączeniami śrubowymi. Tego 

typu rozwiązanie zapewnia szerokie za-

stosowanie. Ponadto pozwala na szybką 

i łatwą wymianę pojedynczego elementu 

bez udziału skomplikowanych prac spa-

walniczych. Zawieszenie Eco Air Compact 

dla osi ECO Plus2 zwraca uwagę nowator-

skim, diagonalnym połączeniem dwóch 

elementów na korpusie osi. Odpowiednio 

wyprofi lowane wahacze i duża powierzch-

nia ich przylegania do belki osi, na czte-

rech płaszczyznach, w optymalny sposób 

przenoszą siły działające na zawieszenie 

podczas jazdy. Wahacz połączony jest ze 

wspornikiem dużą litą tuleją gumową. 

Gwarantuje ona wymaganą elastyczność, 

a dzięki specjalnej budowie, precyzyjnie 

prowadzi oś po drodze.

Również SAF-Holland rozszerzył swo-

ją gamę produktów, gwarantując przy tym 

dłuższe interwały przeglądowe dla osi. Pod-

stawą nowej technologii jest opatentowana 

tarcza hamulcowa Integral. W przeciwień-

stwie do konwencjonalnych tarcz hamul-

cowych, odlewanych jako jeden element, 

wykonana jest ona jako odlew z dwóch ma-

teriałów. Dlatego też, podczas hamowania, 

pod wpływem wytwarzającego się ciepła, 

może rozszerzać się promieniowo, a następ-

nie cofać się po ochłodzeniu. Oznacza to, że 

w tarczy Integral nie ma efektu „otwartego 

parasola” powstającego pod wpływem cie-

pła przy hamowaniu. Tym samym wyelimi-

nowane jest niebezpieczeństwo powstania 

hot spotów, które są powodem pęknięć 

i ewentualnych usterek w konwencjonal-

nych tarczach hamulcowych.

Kögel KTA to całkowicie nowo opracowana 
konstrukcja osi naczepowej. Opracowane 
rozwiązanie zawiera pomysłową koncepcję: 
kształtowe połączenie uchwytu zacisku 
hamulca i wahacza osi służy inteligentnemu 
przeniesieniu siły hamowania poprzez wahacz 
osi bezpośrednio na podwozie, bez użycia 
typowego dotychczas obejścia poprzez 
pochwę osi.

Mercedesowska oś DCA Railmaster jest
zaprojektowana do zastosowań w kom-
binowanym transporcie drogowo-kolejowo-
-morskim. Miech pneumatyczny osi DCA 
Railmaster składa się z dwóch zazębiających 
się elementów konstrukcyjnych, które przy 
podnoszeniu oraz przy jeździe bez ciśnienia 
powietrza mogą się rozłączyć, chroniąc 
w ten sposób miech przed uszkodzeniem.

Zawieszenie Eco Air Compact jest idealnym 
rozwiązaniem dla osi o nośności 9 t 
w pojazdach do transportu dalekobieżnego typu 
on-road. Współpracuje ono ze sprawdzonymi 
osiami BPW ECO Plus2 wyposażonymi 
w wyjątkowo trwałe łożyska stożkowe. 
Potwierdzeniem niezawodności produktów 
BPW jest długi okres gwarancji udzielany 
na 5 + 3 lata bez limitu przebiegu.

Przejdźmy teraz szybko do osi innego 

typu – stosowanych w autobusach miej-

skich. Tutaj mocnym graczem jest fi rma 

ZF. „Elektryczna”, portalowa oś napędowa 

AVE 130 wyróżnia się umieszczeniem sil-

ników w piastach. Dzięki temu zaoszczę-

dzono miejsce zajmowane zwykle przez 

przekładnię główną, a z przedziału pasa-

żerskiego znika zabudowa silnika trakcyj-

nego. AVE 130 można stosować w trolej-

busach, pojazdach z bateriami, ogniwami 

paliwowymi lub z szeregowym układem 

hybrydowym. Maksymalne obciążenie osi 

to 13 t, a największa osiągana moc silników 

to 2 × 120 kW (razem 240 kW). Dzięki ta-

kim osiągom AVE 130 jest odpowiednia 

nawet dla dwuprzegubowych autobusów. 

Koła są napędzane indywidualnie przez 

chłodzone wodą silniki asynchroniczne 

o dużej gęstości mocy. Przekładnia zębata 

Firma Krone przed IAA w Hanowerze miała wyprodukowanych już 1200 osi z nowej 
rodziny KTX. Zastosowano w nich innowacyjne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ciepła. 
Dzięki stopniowemu zespołowi piasty (Hub Unit) zwiększa się odległość do tarczy hamulcowej. 
A to powoduje lepsze odprowadzenie ciepła powstającego podczas hamowania.
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Wszyscy liczący się producenci pojaz-

dów użytkowych na świecie wyposażają 

swoje pojazdy w elementy fi rmy JOST. 

JOST już od dłuższego czasu dąży do 

automatyzacji procesu sprzęgania i roz-

przęgania (wyeliminowanie ludzkich po-

myłek) poprzez zastosowanie układów: 

Sensoric – zestaw 3 czujników na siodle 

informujący o wysokości płyty ślizgowej 

naczepy, a następnie o poprawnie za-

mkniętym siodle, SKS –  dodatkowo daje 

możliwość odpinania siodła z kabiny, 

EasyDrive – podnoszenie i opuszczanie 

nóg podporowych z kabiny, KKS I – Easy-

Drive + SKS – kierowcy pozostaje tylko 

podłączenie i odłączenie przewodów 

hydraulicznych i pneumatycznych oraz 

układ KKS II – układ KKS I + automa-

tyczne (zdalne) podłączanie i rozłączanie 

przewodów hydraulicznych i pneuma-

tycznych. Firma JOST w ofercie posiada 

też zintegrowany system smarowania 

siodła (LubeTronic 5Point – zasobnik 

ze smarem o pojemności 800 ml) wraz 

z pompą. Umiejscowiony jest on pod pły-

tą siodła i podłączony pod elektrykę po-

jazdu. Z urządzenia wyprowadzonych jest 

pięć punktów smarnych – cztery na pły-

tę siodła i jeden na szczękę zamykającą. 

LubeTronic 5Point zapewnia odpowied-

nie smarowanie siodła, czyli optymalna 

dawka smaru podawana jest cyklicznie 

w omawiane pięć punktów smarnych. 

Wspomniany zasobnik pojemności o 0,8 l

wystarcza na około rok. Po tym okresie 

zasobnik należy uzupełnić smarem. 

Dobre połączenie 

Nie ma na świecie fi rmy produkującej 

sprzęgi w sektorze pojazdów użytkowych, 

która mogłaby pochwalić się dłuższą hi-

storią niż fi rma Rockinger. W ofercie Roc-

kinger znajduje się cała gama zaczepów 

w piastach jest dwustopniowa. Zabudowa-

nie elektrycznego napędu na osi to oszczęd-

ność masy o 200÷500 kg w porównaniu do 

innych rozwiązań z oddzielnym silnikiem.

Jeśli koń to też siodło

Siodło ma za zadanie połączyć ciągnik 

z naczepą w taki sposób, aby samoistnie się 

nie rozłączyło. Należy pamiętać, że siodło 

ma zawsze dwa stopnie zabezpieczenia. 

Jest to bardzo istotne, ponieważ prawidło-

wo zapięte (zamknięte i zabezpieczone) 

nie ma prawa się samoistnie rozpiąć. Po-

nad 90% oferowanych siodeł to siodła 2”

montowane na ciągnikach siodłowych 

2- i 3-osiowych (głównie transport lokal-

ny, długodystansowy, itp.). Z kolei siodła 

3,5” przeznaczone są do cięższych zadań 

– głównie do transportu ponadgabaryto-

wego, czyli montowane są na ciągnikach 

siodłowych 3-, 4- i 5-osiowych.

Osie SAF Modul mogą zostać skonfigurowane 
dokładnie wg potrzeb klienta. System oferuje 
10 wariantów zawieszenia, wyposażonych 
w hamulec tarczowy lub bębnowy. Technologia 
hamulca tarczowego Integral jest dostępna 
dla 17 typów osi z dwiema różnymi tarczami koła: 
z tarczą do pojedynczych kół z odsadzeniem 120, 
jak również z jednoelementową tarczą do 
pojedynczych i bliźniaczych kół bez odsadzenia.

Na targach IAA w Hanowerze 
firma ZF zaprezentowała tylną 
oś AV133, której najważniejszą 
cechą jest obniżenie masy o około 
45 kg lub 5% w odniesieniu 
do jej sprawdzonego poprzednika 
AV132. Wszystko dzięki 
szerokiemu wykorzystaniu 
aluminium. 

„Elektryczna” oś ZF AVE 130 jest osią portalową dla nisko-
podłogowych autobusów miejskich o napędzie hybrydowym 
i elektrycznym. Jej maksymalne obciążenie wynosi 13 ton. 
Dwa elektryczne silniki napędzające indywidualnie oba koła 
(brak mechanizmu różnicowego) mają po 120 kW mocy. 
Napęd w wypadku AVE 130 znajduje się w piastach, stąd 
z tyłu pojazdu nie zajmuje już miejsca wał napędowy ani silnik, 
co zwalnia przestrzeń dla miejsc stojących lub siedzących. 
Oś można zamontować w autobusach w miejsce znanych 
i popularnych osi AV132 i AVN132. 

Sprzęg Rockinger RO430 o średnicy sworznia 
40. Jest to produkt dla bardziej specjalistycznych 
zastosowań, choć należy do grupy tych mniejszych. 
Teoretyczny wskaźnik siły uciągu D wyznaczający 
hipotetyczną dynamiczną siłę poziomą pomiędzy 
pojazdem ciągnącym a przyczepą z przednią osią 
skrętną (bez pionowego nacisku na zaczep) to dla 
niego 130 kN. To predestynuje ten sprzęg do prac 
takich jak np. plac budowy itp.

Innowacyjnym rozwiązaniem są nogi 
podporowe SAF Titan Pro, które przenoszą 
statyczne obciążenie do 55 t i mogą 
unieść 25 t obciążenia. Zastosowano 
w nich opatentowane rozwiązanie 
płynnie osadzonej nakrętki wrzeciona, 
kompensujące napór i boczne działanie sił, 
które mogą powstawać podczas sprzęgania 
i rozprzęgania pojazdów.

Nogi podporowe BPW są 
lekkie, dzięki czemu pozwalają 
wygospodarować większą 
ładowność. Solidny korpus 
sprawia, że mogą być 
eksploatowane również w trudnych 
warunkach. Liczne otwory 
montażowe zwiększają zakres 
zastosowań. 
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(sworzniowe, hakowe i kulowe), końcówek 

dyszli i innych elementów sprzęgających 

o pełnej skali parametrów wytrzymało-

ściowych, a także elementy uzupełniające, 

jak poprzeczki zaczepów do samochodów 

Scania. Rockinger oferuje także urządze-

nia sprzęgające do zespołów rolniczych 

oraz bardzo ciekawe rozwiązania zacze-

pów do pojazdów o średniej ładowności 

(system VARIOBLOC).

Obecnie fi rma promuje nowe serie 

RO 400 i RO 500 zaczepów charaktery-

zujących się: możliwością wyposażenia 

w mechaniczne, hydrauliczne oraz elek-

tropneumatyczne zdalne sterowanie, np. 

w przypadku nisko zabudowanego sprzę-

gu lub braku wolnej przestrzeni dla ręcznej 

obsługi dźwigni (umożliwiają sterowanie 

zaczepem bez wchodzenia pod nadwozie 

pojazdu – właściwość szczególnie cenna 

w przypadku przyczep centralnoosiowych, 

których zaczepy znajdują się dość głębo-

ko), czujnikiem przy zaczepie i wskaźni-

kiem w kabinie kierowcy, informującym 

o prawidłowym sprzęgnięciu pojazdów 

– jest to wyposażenie konieczne, by miało 

sens zdalne sterowanie zaczepem, elek-

trycznym układem ostrzegającym przed 

przekroczeniem granicznego kąta skrętu 

zespołu ciągnik-przyczepa, pozwalają-

cym uniknąć uszkodzeń w skręcie lub 

manewrowaniu, ogromnie ułatwiającym 

pracę kierowcy nowoczesnych zestawów, 

w których dla zwiększenia użytkowej prze-

strzeni ładunkowej maksymalnie skróco-

no odstęp pomiędzy ciągnikiem a przy-

czepą, nowym automatycznym zespołem 

sprzęgającym z niezależnym podwójnym 

zabezpieczeniem, obsługą sprzęgu za po-

mocą jednej dźwigni, bardzo dobrym za-

bezpieczeniem antykorozyjnym dzięki po-

włoce kataforetycznej KTL i (opcjonalnie) 

lakierowaniu na czarno, zastosowaniem 

elementów z tworzyw sztucznych w uło-

żyskowaniu sprzęgu w celu uproszczenia 

czynności smarowniczych oraz budową 

umożliwiającą stosunkowo łatwą naprawę. 

Seria RO 400 i RO 500 fi rmy Rockinger to 

nowy standard w bezpieczeństwie i kom-

forcie obsługi urządzeń sprzęgających.

Ach te nogi

Podpory (nogi podporowe) są integralny-

mi częściami składowymi naczep. Służą one 

do pewnego podparcia unieruchomionej 

naczepy. Na targach SAF-Holland pokazał 

swoje propozycje. Charakteryzuje je łatwość 

obsługi i trwałość. Innowacyjne technolo-

gie pozwoliły zastosować wiele rozwiązań 

oszczędzających czas, masę, paliwo, wysiłek, 

a nawet redukujących ryzyko potencjalnych 

urazów podczas użytkowania.

Przykładowo nogi podporowe SAF 

Atlas 24 zostały skonstruowane do naj-

trudniejszych zadań w USA i Kanadzie. 

Teraz system ten jest dostępny również 

w Europie. Wyróżnia je przede wszystkim 

opatentowana przekładnia sekwencyjna 

(CMG). Aby zmienić przełożenie, nie ma 

potrzeby przesuwania wałka, wystarczy 

tylko włączyć i wyłączyć wysoki lub ni-

ski bieg za pomocą przycisku. Sprawia 

to, że zmiany są łatwiejsze, wygodniejsze 

i bardziej bezpieczne, niezależnie od ilo-

ści smaru czy temperatury zewnętrznej 

(np. zimą). Do nich dołączył także SAF 

Titan Pro – najnowszy system podporo-

wy tego niemieckiego producenta. Ma 

on opatentowaną przekładnię zsynchro-

nizowaną. Zewnętrzna, kompaktowa 

skrzynia przekładniowa umożliwia ła-

twy dostęp operatora w razie potrzeby. 

Wysokość od środka wałka łączącego do 

górnej krawędzi obudowy skrzyni wyno-

si tylko 51 mm, co zapewnia większy luz 

i elastyczność, umożliwiając tym samym 

optymalne wykorzystanie dostępnej 

przestrzeni. Konstrukcja jest lekka i wy-

jątkowo sztywna, w opcji z pojedynczą 

płytą zamontowaną na górze, dole lub 

z podwójną płytą.

Dużą popularnością cieszą się również 

nogi podporowe BPW. Należą one do 

najlżejszych oferowanych na rynku, dla-

tego znajdują zastosowanie, gdy liczy się 

każdy kilogram ładowności. Długie płyty 

montażowe odporne na siły poprzeczne 

i wzmocniony korpus sprawiają, że świet-

nie sprawdzą się w trudnych warunkach 

eksploatacji, zapewniając przy tym wysoki 

poziom bezpieczeństwa. Wszystkie nogi 

podporowe BPW zanim trafi ą do klienta, 

przechodzą testy obciążeniowe. Duża licz-

ba otworów montażowych zapewnia sze-

roki zakres zastosowań i łatwość montażu. 

Natomiast niskie siły wymagane do obrotu 

korby nie powodują zmęczenia podczas 

obsługi. Smar o podwyższonej trwałości 

BPW ECO-Li 91 zapewnia bezobsługową 

pracę nóg BPW przez pierwsze 3 lata eks-

ploatacji oraz najniższy poziom zużycia. 

Specjalne powłoki optymalnie zabezpie-

czają przed korozją.

Dzisiejsze osie, zawieszenia, siodła, 

nogi, sprzęgi dla pojazdów użytkowych 

to elementy dość skomplikowane. Trwa-

jący nieustannie wyścig technologiczny 

producentów ciężarówek doprowadził do 

tego, że proste urządzenia mechaniczne 

stały się zaawansowanymi technicznie 

elementami pojazdu. Czas pokaże, czy 

w tej postaci będą się jeszcze zmieniać, 

nawet jeżeli wypracowane rozwiązania 

świetnie się sprawdzają. Na razie nowo-

czesne materiały, technologie projekto-

wania i produkcji pozwalają non-stop 

redukować ich masę, co nie jest bez zna-

czenia, jeśli chodzi o ładowność pojaz-

dów użytkowych. ▐

Michał Mariański
Fot. Producenci

Siodła o regulowanej (podwójnej) wysokości 
są przeznaczone do ciągników o najniższej 
ramie (low-decków). Przy złożonym siodle 
można podpiąć naczepę typu Mega i zmieścić 
się w 4 m wysokości. Po podniesieniu siodła 
w górne położenie można podpiąć normalną, 
standardową naczepę. Wtedy jednym 
ciągnikiem można obsługiwać zarówno 
naczepy typu Mega, jak i o standardowej 
wysokości.

Siodła JOST na łożu przesuwnym występują
w ciągnikach 3-osiowych (głównie w konfi-
guracji 6×2). Poprzez przesuw siodła można
zmienić obciążenia (dociążenia) osi napę-
dowej ciągnika, spiąć z niestandardowymi 
naczepami poprzez przesuw siodła i to co 
istotne dla Skandynawii i Wielkiej Brytanii 
– skrócić długości zestawu po wjechaniu 
na prom. Zajmuje on mniej miejsca, czyli 
generuje mniejsze opłaty.

W najczęściej kupowanej klasie do 20 t 
nacisku na siodło, producenci oferują płyty 
siodła zarówno z blachy, jak i odlewane. 
Sprzęgi z blachy są nieco lżejsze i ze względu 
na swoją prostą konstrukcję, chętnie 
stosowane w krajach poza Europą. Wyraźnie 
mocniejsze i komfortowe niż siodła z blachy 
są te odlewane ze stali – 90% wszystkich 
sprzedawanych na świecie siodeł JOST 
jest w wersji odlewanej.
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Doskonalenie silników odbywa się 

na wielu poziomach. Stosuje się nie 

tylko wyrafi nowane sposoby zasi-

lania w paliwo, pozwalające na umiejętne 

sterowanie przebiegiem procesu spalania, 

co owocuje podwyższeniem osiągów przy 

zmniejszeniu zużycia paliwa i emisji szko-

dliwych składników spalin. Konstruktorzy 

stale wracają do podstaw i eksperymentu-

ją z nowymi materiałami i kombinacjami 

materiałów, które wykorzystuje się w po-

szczególnych elementach silnika. 

Na całym świecie

Korzenie koncernu Federal-Mogul 

Holdings Corporation sięgają 1899 r. Fir-

ma, z której wyrósł, powstała w Detroit, 

mieście, które przez kilka kolejnych dzie-

sięcioleci było jednym z najważniejszych 

źródeł innowacji w przemyśle samocho-

dowym. Na dzisiejszy kształt koncernu 

składają się dwa niezależne podmioty: 

Federal-Mogul Powertrain Division pro-

jektuje i wytwarza komponenty układów 

napędowych przeznaczone na pierw-

szy montaż dla branży motoryzacyjnej, 

transportowej oraz do innych zastoso-

wań, natomiast Federal-Mogul Vehic-

le Components Division oferuje szereg 

zróżnicowanych produktów na rynek 

części zamiennych. Są sprzedawane pod 

markami powszechnie znanymi mecha-

nikom, takimi jak np. Champion, Glyco 

czy Wagner. Koncern działa w 33 krajach. 

Obecnie zatrudnia 44,3 tys. osób. 

Sama tylko Powertrain Division ma 

65 zakładów na całym świecie. Dwa 

z nich znajdują się w Polsce. Federal-Mo-

gul Bimet SA w Gdańsku dostarcza głów-

nie łożyska ślizgowe i taśmy bimetalowe, 

z których powstają. Fedaral-Mogul Go-

rzyce Sp. z o.o. wytwarza tłoki do silników 

spalinowych.

Jedna z najważniejszych, europejskich 

fabryk znajduje się w Wiesbaden. Stała się 

częścią koncernu w 1990 r., gdy przejął on 

niemiecką fi rmę Glyco. Od połowy lat 70. 

XX wieku była ona największym produ-

centem łożysk w Europie. W Wiesbaden 

funkcjonuje zakład, który zatrudnia 1400 

osób. Produkuje m.in. łożyska ślizgowe, 

tuleje i pierścienie tłokowe. Wśród prze-

szło 300 klientów są głównie producenci 

Łożyska ślizgowe 
z powłoką IROX wyróżniają 
się zmniejszonym tarciem 
i wysoką trwałością. 

Wewnętrzny spokój
Wysoka moc, niskie spalanie, długie okresy między przeglądami. Aby osiągnąć 
te cele, konstruktorzy coraz głębiej wnikają w budowę detali silnika, nie raz sięgając 
w badaniach po mikroskop. Federal-Mogul jest specjalistą od rzeczy małych, 
ale dysponujących znacznym wpływem na całość.
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samochodów osobowych i ciężarowych. 

W 2013 r. fabryka wyprodukowała 50 mln 

sztuk samych tylko łożysk. 

Przy zakładzie działa dobrze wyposa-

żone centrum badawcze. Prowadzone są 

w nim prace, których rezultaty możemy 

zaobserwować w funkcjonowaniu nowo-

czesnych silników, także tych stosowanych 

w samochodach użytkowych. 

Podwyższona odporność

Silniki samochodów ciężarowych sta-

wiają szczególnie wysokie wymagania. 

Łożyska ślizgowe muszą odznaczać się 

wyjątkowo wysoką nośnością oraz odpor-

nością na zatarcie oraz zużycie. Na górnej 

połowie łożyska łba korbowodu oraz na 

dolnej połowie łożyska głównego wału 

korbowego skupiają się wysokie obciąże-

nia mechaniczne powstające podczas pro-

cesu spalania. Należy w tym miejscu użyć 

materiału wytrzymałego na zmęczenie. 

Z kolei odwrotna strona łożyska musi być 

odporna na zanieczyszczenie znajdujące 

się w oleju silnikowym. 

Kierując się tymi przesłankami, kon-

struktorzy Federal-Mogul stworzyli łoży-

ska wykonane z kompozycji materiałów 

o odmiennych właściwościach. Bardziej 

obciążoną cześć panewki łożyska pokrywa 

powłoka IROX, czyli żywica polimerowa 

wzbogacona o dodatki utwardzająco-sma-

rujące. Powłoka ta zmniejsza tarcie o po-

łowę i pięciokrotnie wydłuża żywotność 

łożyska. Mniej obciążona część panewki 

łożyska jest zrobiona z wysokowytrzyma-

łego aluminium. 

Dodatkowym obostrzeniem było wy-

eliminowanie ołowiu. W łożyskach do 

silników stosowanych w pojazdach o dmc 

do 3,5 t już dziś nie można stosować tego 

pierwiastka. Wobec cięższych samocho-

dów nie ma jeszcze takiego wymogu, ale 

mimo to projektanci postanowili pozbyć 

się tego szkodliwego dla zdrowia materia-

łu. Pomogło im doświadczenie zdobyte 

przy pracy nad łożyskami do lekkich po-

jazdów. 

Proces projektowania był wspomagany 

długimi, żmudnymi badaniami. Wyko-

rzystano w nich m.in. spektroskopię rent-

genowską oraz elektronowy mikroskop 

skaningowy. Wysiłek opłacił się. Nowo-

opracowane części są w stanie sprostać 

wymaganiom stawianym przez nowo-

czesne silniki z komorą spalania podda-

ną dużym obciążeniom, wynikającym 

chociażby ze wzrostu maksymalnego ci-

śnienia wtrysku. Umożliwiają stosowanie 

olejów o niższej lepkości, sprzyjających 

ograniczeniu oporów wewnętrznych. Wy-

kazują swoje zalety również w przypadku 

uzupełnienia silnika o układ start-stop 

oraz w napędach hybrydowych. Łożyska 

ślizgowe z powłoką IROX są stosowane 

w silnikach, których przebieg dochodzi 

co najmniej do 1,5 mln km.

Gładko, ze zgarnianiem

W parze z nowoczesnymi łożyskami śli-

zgowymi występują pierścienie tłokowe, 

które zmniejszają tarcie w wysokopręż-

nych silnikach ciężarówek. 

Zdaniem ekspertów nawet 10% paliwa 

zużywanego przez silnik Diesla „konsu-

mują” straty mechaniczne. ¼ tych strat 

Fabryka w Wiesbaden jest potentatem 
na rynku panewek do silników 
samochodowych różnej wielkości. 

Nałożenie powłoki EcoTough 
zmniejsza tarcie między płaszczem 
tłoka a cylindrem. 

Gdański Bimet jest specjalistą w zakresie produkcji taśm bimetalowych, wykorzystujących 
powłokę IROX oraz łożysk ślizgowych, które z nich powstają. 
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olej wraca do miski, a jego zużycie maleje. 

Ponadto dzięki profi lowi LKZ zmniejsza 

się naprężenie pierścienia i tarcie. 

Bardziej wytrzymały materiał pozwolił 

zmniejszyć wysokość osiową pierścieni 

z wcześniejszych 3÷4 mm do 2,5÷3,5 mm 

w silnikach Euro 6. Trwają prace nad 

dalszym jej ograniczeniem do 2÷3 mm. 

Odpowiednią trwałość zapewnia nowy 

proces odlewania. Umożliwił on jeszcze 

lepszą rafi nację staliwa GOE70. Dzięki 

temu pierścień jest o 50% bardziej wytrzy-

mały na rozciąganie w stosunku do typo-

wego, wykonanego z żeliwa szarego. Ma-

teriał ten wszedł do produkcji w 2012 r.,

gdy na rynku pojawiły się w dużej liczbie 

mocno obciążone silniki Euro 6 do cięża-

rówek. 

Konstruktorzy Federal-Mogul widzą 

duży potencjał w dalszej optymalizacji 

tłoków, pierścieni, topografi i cylindra, 

zniekształceń i innych parametrów bloku 

silnika. Szacują, że możliwe będzie ogra-

niczenie tarcia pierścienia o kolejne 30%. 

Pod presją

W cylindrach dzisiejszych silników 

Diesla panują bardzo wysokie ciśnienia 

szczytowe. Niezbędne są zatem coraz wy-

trzymalsze tłoki. Uwaga konstruktorów 

kieruje się w związku z tym do stali. Z dru-

giej strony aluminium jest lżejsze. Dążąc 

do uzyskania jak najlepszych rezultatów, 

inżynierowie wybierają aluminium, ale 

tylko przy średnicy tłoka do 120 mm. Po-

wyżej 130 mm decydują się na stal. Nową 

tendencją jest również adaptowanie stalo-

wych tłoków do mniejszych silników. Fe-

deral-Mogul produkuje oba typy tłoków.

W budowie tłoka muszą współbrzmieć 

wysoka wytrzymałość z odpornością na 

rozgrzewanie i niską masą. Stosowane 

obecnie badania ultradźwiękowe zapew-

niają wysoką jakość odlewu. Sprawiają, 

że w tłokach aluminiowych możliwe sta-

ło się opracowanie chłodzonej olejem 

galerii, biegnącej w pobliżu okolic, które 

najsilniej się rozgrzewają. Z kolei wy-

sokie temperatury i ciśnienia panujące 

w komorze spalania zmusiły konstruk-

torów do wzmocnienia denka tłoka. Aby 

zapobiec powstawaniu pęknięć, które mają 

początek w wolnych cząsteczkach krze-

mu w aluminium, producent wykorzystał 

proces nazywany DuraBowl. Polega on 

na kontrolowanym, ponownym przeto-

pieniu krawędzi denka lub jego podstawy, 

a niekiedy obu części. Wskutek tego zwięk-

sza się ziarnistości krzemu, a to poprawia 

trwałość zmęczeniową odlewu tłoka. 

Federal-Mogul wykorzystuje przy tym 

powłokę EcoTough Diesel, która zmniej-

sza tarcie między płaszczem tłoka, a cy-

lindrem. Zawiera ona stałe środki smarne 

i bazę polimerową wzmocnioną włóknem 

węglowym. 

Powłokę taką mają także tłoki stalowe 

typu Monosteel. Uzupełniają ją nanodia-

menty w warstwie chromu, które pokry-

wają denko tłoka. Ich działanie polega na 

odbijaniu ciepła i ograniczaniu tworzenia 

się osadów, które niszczą krawędź denka. 

Precyzyjna elektrodrążarka pozwa-

la niezwykle dokładnie formować otwór 

sworznia tłokowego, co jest pożądane ze 

względu na bardzo wysokie obciążenia 

działające na sworzeń. 

Starania podejmowane przez kon-

struktorów Federal-Mogul sprzyjają 

powstawaniu silników o coraz wyższej 

sprawności, bardziej ekonomicznych 

i ułatwiających pojazdowi spełnienie su-

rowych wymogów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego. W przypadku 

pojazdów użytkowych wyjątkową wagę 

ma zmniejszenie częstotliwości czynności 

obsługowych i ograniczenie ryzyka awa-

rii, co sprzyja ograniczeniu kosztów po-

noszonych przez właściciela. Aż trudno 

uwierzyć, jak wiele zależy od elementów, 

które mieszczą się na dłoni. ▐

Michał Kij
Fot. Federal-Mogul

powstaje wskutek tarcia pomiędzy pier-

ścieniem uszczelniającym, a ścianką cy-

lindra. Można to przeliczyć na 4% zużycia 

paliwa. Tarcie jest uzależnione głównie od 

sił stycznych, wysokości osiowej oraz po-

włoki pierścienia. Projektanci zmniejszyli 

tarcie we wszystkich trzech obszarach. Jed-

nocześnie podnieśli odporność pierścieni 

na zużycie i lepiej odizolowali komorę spa-

lania od skrzyni korbowej. 

W tym wypadku optymalnym rozwiąza-

niem znów okazało się połączenie dwóch 

materiałów o odmiennych własnościach. 

Pierścień został pokryty powłoką Duro-

Glide utworzoną na bazie węgla o struk-

turze diamentu. Cechuje ją wysoka twar-

dość, dochodzącą w skali Vickersa do 5000 

HV0.2. DuroGlide wykazuje o połowę 

mniejsze zużycie niż najlepsze, stosowane 

do tej pory powłoki pierścieni. 

Nowa metoda obróbki powierzchnio-

wej oraz proces fi zycznej krystalizacji fazy 

gazowej pozwoliły zastosować powłokę 

o grubości dochodzącej do 25 mikronów 

bez ryzyka jej rozwarstwienia. Dodatkowo 

powłokę tę wygładza się poprzez polero-

wanie, aby zmniejszyć tarcie. DuroGlide 

umożliwia ograniczenie zużycia paliwa 

nawet o 1,2%. Produkcja seryjna pierścieni 

z tą powłoką już się rozpoczyna. 

Dzięki odpowiedniemu wyprofi lowaniu 

krawędzi pierścienia uzyskuje się niższe 

siły styczne. Dla obecnie produkowanych 

pierścieni do silników ciężarówek zgod-

nych z Euro 6 siły styczne wynoszą około 

100 N. Federal-Mogul dąży do zmniej-

szenia ich do 60 N, a warto wiedzieć, że 

w silnikach Euro 3 wynosiły aż 138 N. 

Zmniejszeniu sił mogłoby towarzyszyć 

większe zużycie oleju. Aby temu zapobiec, 

opracowano specjalny profi l pierścienia, 

określany skrótem LKZ. Typowe pierście-

nie tłokowe wywierają na ścianki cylindra 

jednakowy nacisk, niezależnie od tego, 

czy przemieszczają się w dół czy do góry. 

Pierścień LKZ jest skuteczniejszy w zgar-

nianiu oleju podczas ruchu w dół. Zatem 

Pierścień tłokowy 
z powłoką DuroGlide 
obniżającą tarcie 
(zaznaczona na czarno). 

Wysoką trwałość zmęczenio-
wą odlewu wykonanego 
z aluminium tłoka zapewnia 
powłoka DuraBowl. 

Pierścień z profilem LKZ 
zgarnia olej silnikowy 
z powrotem do miski olejo-
wej i zmniejsza jego zużycie. 

Stalowy tłok Monosteel. Denko i płaszcz tłoka 
to dwa osobne elementy, połączone w procesie 
produkcji. Utworzony pomiędzy nimi kanał sprawia, 
że tłok jest lżejszy i lepiej odprowadza ciepło. 
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Autobus numer 10 000 to międzymia-

stowe, trzyosiowe Volvo 8900, nowo-

czesne i komfortowe. Nie jest jedynym 

sukcesem, jaki ostatnio stał się udziałem 

fabryki. W 2014 r. roczna produkcja po raz 

pierwszy przekroczy tysiąc autobusów. 

Zakład wytwarza autobusy od 1996 r.

Rozpoczął skromnie, od 23 pojazdów 

10-tysieczne 
Volvo 8900 
w barwach 

szwedzkiego 
przewoźnika

autobusów
Wrocławska fabryka 
Volvo wyprodukowała 
dziesięciotysięczny 
autobus. Został uroczyście 
przekazany użytkownikowi, 
szwedzkiej firmie Nobina 
6 listopada 2014 r. 

Bengt Lundström,
wiceprezes 
ds. przemysłowych, 
Regionu Europa 
Volvo Bus Corporatio 

Volvo Polska jest 
częścią lokalnej, wro-
cławskiej społeczno-
ści od blisko dwudzie-

stu lat. Cieszy fakt, iż jeden z naszych 
pojazdów hybrydowych jeździ po ulicach 
Wrocławia i służy mieszkańcom miasta. 
Jesteśmy również wiodącym pracodaw-
cą w mieście i w regionie, wyróżnionym 
tytułem Top Employer za najwyższe, 
międzynarodowe standardy w zakresie 
zarządzania zasobami ludzkimi. Osią-
gnięcia, które świętujemy dzisiaj, stano-
wią wyjątkowy powód do dumy dla firmy 
Volvo Polska i dla ponad trzech tysięcy 
pracowników w Polsce.

zbudowanych w pierwszym roku działal-

ności. Setny pojazd był gotowy w 1997 r.,

tysięczny w 2001, a pięciotysięczny 

w 2008 r. Obecnie we Wrocławiu znajdu-

je się największa fabryka autobusów Vo-

lvo w Europie. Powstają w niej komplet-

ne autobusy miejskie, międzymiastowe 

i turystyczne. Od 2010 r. w bogatej gamie 

znajduje się również autobus hybrydowy 

typu 7900 Hybird. Do chwili obecnej 

dostarczono odbiorcom już 1500 tych 

pojazdów, wyróżniających się w eksplo-

atacji miejskiej wyjątkowo niskim spala-

niem, nawet o 39% mniejszym w porów-

naniu do tradycyjnej wersji wyposażonej 

tylko w silnik Diesla. Rozwijając kon-

strukcję hybrydy opracowano wariant 

przegubowy. Kolejnym krokiem stało 

się stworzenie hybrydy plug-in, którą 

Volvo przetestowało w praktyce na uli-

cach Göteborga i zaprezentowało szero-

kiej publiczności na ostatnich targach 

IAA w Hanowerze. 

W zakładzie wykorzystywane są no-

woczesne sposoby zarządzania produkcją 

i organizacją pracy, takie jak Volvo Pro-

duction System (VPS). Jest to metoda 

oparta o zasady „szczupłego zarządzania”, 

stosowana w celu zwiększania efektywno-

ści produkcji i podnoszenia jakości pro-

duktów, a także doskonalenia sposobów 

pracy, zarówno na linii produkcyjnej, jak 

i w biurach. 

Autobus Volvo zapisał się w historii 

miasta, jako pierwsza hybryda wdrożona 

do regularnej eksploatacji na wrocław-

skich liniach. Świętując wyprodukowanie 

10-tysięcznego autobusu, Volvo zapre-

zentowało również pierwszy, zmontowa-

ny w zakładzie przy ulicy Mydlanej auto-

bus: należącego do wrocławskiego MPK 

przegubowca B10M, który pokonał już 

1 060 000 km. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

10 000

Ponad milion i jeszcze nie dosyć! Pierwsze Volvo 
wyprodukowane we Wrocławiu nadal pracuje, 
pomimo siedmiocyfrowego przebiegu. 

Skala produkcji nie jest przeszkodą w realizacji zamówień 
na zindywidualizowane pojazdy. Przykładem ten jednodrzwiowy 
autobus przystosowany do ruchu lewostronnego. 
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Dyskretny „just in time”
Chłodnia na podwoziu samochodu dostawczego zwykle kojarzy się z dużym, 
kanciastym pudłem wystającym poza obrys kabiny. Taki pojazd oferuje bardzo przestronną 
ładownię, ale w porównaniu z typowym „blaszakiem” jest trudniejszy w manewrowaniu 
i zazwyczaj więcej pali.

Grubsza kierownica w nowym Sprinterze jest odpowiednio wyprofilowana i pewnie leży 
w dłoniach. Jeśli klient zdecyduje się na odmianę wielofunkcyjną, otrzyma w pakiecie 
chromowane wykończenia we wlotach powietrza nawiewu.

Jeśli nie jest potrzebna aż tak duża 

przestrzeń ładunkowa, znakomitym 

rozwiązaniem może być wkład izo-

termiczny, jaki zastosowano w testowym 

Sprinterze najnowszej generacji. Samo-

chód wyposażony w taką zabudowę ma 

oryginalne nadwozie, a jego przeznaczenie 

zdradza tylko agregat chłodniczy zamon-

towany w przedniej części dachu.

Dopracowany w szczegółach

W nowym Sprinterze nie zdecydowa-

no się na gruntowne zmiany wyglądu, jak 

uczyniła to konkurencja, a mimo wszystko 

bardzo łatwo go rozpoznać. To zasługa nieco 

większej i niemal pionowej atrapy chłodnicy 

oraz ostrzejszych krawędzi z przodu pojazdu. 

Z tyłu nowy Sprinter wyróżnia się charakte-

rystycznymi, dwuczęściowymi lampami.

Eksperymenty ze sprawdzonym, do-

brym wnętrzem zawsze są ryzykowne, 

dlatego wprowadzone zmiany ogra-

niczono do minimum. Do najistot-

niejszych i całkowicie uzasadnionych 

należą m.in.: zwiększenie grubości 

kierownicy i nowa, sztywniejsza pian-

ka foteli z podszewką o lepszej prze-

puszczalności powietrza. W testowym 

pojeździe kierowca jest szczególnie 
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uprzywilejowany, bo otrzymał siedzenie 

o podwyższonym komforcie z hydrau-

liczną amortyzacją. Rzeczywiście jest on 

bardzo wygodny i sprzyja pokonywaniu 

długich tras, ale dopłata przekraczająca 

1200 zł sprawia, że to opcja raczej dla kie-

rowcy – właściciela fi rmy. Mocną stroną 

Sprintera nadal pozostaje duża przestrzeń 

na nogi, w tym dla pasażera siedzącego 

na środku, znakomita widoczność i wiele 

pojemnych schowków. Dobrze wyciszone 

wnętrze, wydajna klimatyzacja i świetne 

nagłośnienie to kolejne cechy przemawia-

jące na korzyść dostawczego Mercedesa.

Wydajnie i ekonomicznie

Do napędu 3,5-tonowego egzemplarza 

testowego zastosowano najmocniejszą 

wersję 4-cylindrowego silnika OM 651, 

który zapewnia 163 KM i maksymalny 

moment 360 Nm w zakresie od 1400 do 

2400 obr/min. Wysokie osiągi to zasługa 

m.in. nowoczesnego, wydajnego układu 

zasilania, obejmującego system common 

rail, 7-otworkowe wtryskiwacze czy dwu-

stopniową turbosprężarkę. Z jednost-

ką skojarzono ręczną skrzynię biegów 

o 6 przełożeniach. Tak wyspecyfi kowa-

ny Sprinter jest bardzo dynamiczny i nie 

zmusza do częstych redukcji. Nawet na 

najwyższych biegach czuć przyspieszenie, 

co ułatwia jazdę po drogach ekspresowych 

i autostradach. Wysokie osiągi można jed-

nak wykorzystać w inny sposób, czyli do 

oszczędzania paliwa. Przy takim silniku 

biegi można zmieniać dość wcześnie i bez 

głębokiego wciskania pedału gazu. Jadąc 

Dwuosobowe siedzenie z prawej strony to op-
cja warta wydania 1170 zł. Żaden z pasażerów 
nie będzie narzekał na brak miejsca.

W testowym egzemplarzu fotele zostały 
pokryte nową tkaniną Tunja. Jest przyjemna 
w dotyku i ogranicza pocenie w upalne dni.

Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI

Dmc (kg) .......................................................................................................................3500
Masa własna (kg) ..........................................................................................................2588
Ładowność (kg) ..............................................................................................................912
Rozstaw osi (mm) .........................................................................................................3665
Długość/szerokość/wysokość (mm) ...........................................................5926/2426/2820
Średnica zawracania (m) ...............................................................................................12,6
Liczba miejsc ......................................................................................................................3
Silnik ........................................................................................................OM 651 DE 22 LA
Układ i liczba cylindrów.................................................................................................... R4
Pojemność (cm3) ...........................................................................................................2143
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ................................................................163/120/3800
Maks. moment obr. (Nm/obr/min) ................................................................360/1400÷2400
Skrzynia biegów...................................................................................... ręczna, 6-biegowa
Przeglądy ............................... wg wskazań komputera Assyst, maksymalnie co 60 tys. km
Gwarancja ......................................2 lata, 12 lat na perforację nadwozia, 30 lat mobilności 
  ..........................(przy regularnym serwisowaniu w ASO, na czas trwania naprawy klient 
  ....................................................................................... otrzymuje samochód zastępczy)
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jednak stwierdzić, jak duża jest jego rola 

w bezpiecznym prowadzeniu samochodu, 

bo jazda bez obciążenia przy bocznym 

wietrze nadal wymaga kurczowego trzy-

mania kierownicy.

Duże możliwości

Zabudowa izotermiczna została 

wykonana przez firmę Kerstner. Jest 

ona idealnie dopasowana do nadwo-

zia, a wnętrze ma regularne kształty, 

ułatwiając pełne wykorzystanie do-

stępnej przestrzeni. Izolację podłogi 

stanowi płyta poliuretanowa, zabezpie-

czona aluminiową blachą ryflowaną. 

Ściany, sufit i drzwi pokryto trójwymia-

rowymi panelami izolacyjnymi z poli-

uretanu o różnej gęstości. Dla maksy-

malnego ograniczenia wymiany ciepła 

z otoczeniem, przy drzwiach bocznych 

i tylnych wmontowano podwójne uszczel-

ki. Dzięki przyjętym rozwiązaniom, za-

budowa spełnia wymagania normy prze-

nikalności ATP (k < 0,4 W/m2*K), utrzy-

mania łańcucha chłodniczego HACCP, 

normy szczelności DIN 1815 i posiada 

atest PZH. Istotne znaczenie ma również 

fakt, że zastosowana powłoka nie przyj-

muje zanieczyszczeń, a w niewielkiej wy-

sokości nad podłogą znajdują się listwy 

ułatwiające mocowanie ładunku.

O zapewnienie odpowiedniej tempera-

tury wnętrza dba agregat chłodniczy Kerst-

ner Cooljet 203 E montowany na dachu 

i zasilany elektrycznie od alternatora lub na 

postoju z zewnętrznej sieci 230 V. Pozwa-

la na schłodzenie przestrzeni ładunkowej 

do maksymalnie 0°C. Dzięki zespolonemu 

parownikowi, agregat tylko nieznacznie 

wnika do ładowni. Ciągłą kontrolę i re-

gulację temperatury wnętrza umożliwia 

elektroniczny sterownik umieszczony 

w kabinie nad panelem oświetleniowym.

Sprinter o rozstawie osi 3665 mm, 

„standardowej” długości nadwozia (5926 

mm) i wysokim dachu (2820 mm) dyspo-

nuje nominalną pojemnością ładunkową 

równą 10,5 m3. W egzemplarzu testowym, 

ze względu na wkład izotermiczny, któ-

rego ściany mają grubość dochodzącą do 

150 mm, jest ona oczywiście mniejsza. Po-

dobna sytuacja ma miejsce w przypadku 

masy własnej i wynikającej z niej dopusz-

czalnej ładowności. Zależnie od kompleta-

cji zwykły furgon o takich wymiarach ma 

masę własną od 2075 do 2200 kg, a testowy 

2588 kg, co oznacza, że zgodnie z przepisa-

mi pozwala na załadunek 912 kg.

Chłodnia w takiej wersji to bardzo prak-

tyczne rozwiązanie. Jest dyskretna, bardzo 

pojemna i pozwala na transport towaru 

pod same drzwi. Dzięki wewnętrznej za-

budowie widoczność z wnętrza, zużycie 

paliwa czy łatwość manewrowania pozo-

stają takie same, jak w przypadku zwykłe-

go furgonu. ▐

Karol Wójtowicz
Fot. K. Wójtowicz

Na postoju agregat chłodniczy 
może być podłączony do zewnętrznej 
sieci elektrycznej 230 V.

Agregat chłodniczy Kerstner Cooljet 203 E 
ma bardzo nowoczesny, aerodynamiczny kształt, 
zapobiegający zwiększeniu zużycia paliwa.

Estetycznie wykonana zabudowa izotermiczna Kerstner 
jest odporna na zabrudzenia i ma regularne kształty, 
pozwalając na różnorodne wykorzystanie pojazdu.

po zwykłych drogach, z prędkością do 

90 km/h, bez większych trudności można 

osiągnąć spalanie na poziomie 8 l/100 km.

Pomagają w tym modyfi kacje układu na-

pędowego, np. zmiana geometrii zębów 

w przekładni dyferencjału, usprawnienie 

przepływu oleju w moście dla ogranicze-

nia zjawiska spieniania płynu czy zmiany 

w osprzęcie silnika, dotyczące m.in. al-

ternatora i sprężarki układu klimatyzacji. 

Przy mniej „ostrożnej” pod względem eko-

nomiki i szybszej jeździe trzeba się liczyć 

z wynikiem oscylującym wokół wartości 

11 l/100 km, ale biorąc pod uwagę wiel-

kość nadwozia (furgon wysoki), można go 

uznać za atrakcyjny.

Wśród kilku systemów bezpieczeństwa, 

jakie zadebiutowały w nowym Sprinterze 

jest Asystent Bocznego Wiatru, należący 

do standardowego wyposażenia odmian 

3,5-tonowych z zamkniętym nadwoziem. 

Działa od 80 km/h i wykorzystuje układ 

ESP, przyhamowując odpowiednie koła 

w czasie silnych podmuchów. Trudno 

Codzienna obsługa Sprintera nie jest problemem. Wszystkie zbiorniki mają duże otwory 
wlewowe, eliminując konieczność pamiętania o lejku. Gruba, solidna mata głusząca skutecznie 
ogranicza hałas emitowany przez silnik. 
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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:
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www.truck-van.pl Van&
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 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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KMG
media

KMG Media Sp. z o.o.
ul. L. Staffa 31, 01-884 Warszawa
tel. 22 213 88 28 fax. 22 205 07 57

www.kmg-media.pl

Nasze czasopisma
w rękach profesjonalistów


