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Scania Euro 6 - 410 KM
Najoszczędniejsza w historii

Rekordowy wynik 
zużycia paliwa 

Scania Euro 6 - 410 KM

23,29 l/100 km

Scania. Sprawdzone rozwiązania.

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

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

testowany 40 t zestaw, na wymagającej trasie w okolicach

Monachium, nie uzyskał tak niskiego zużycia paliwa. 

23,29 litra/100 km to rekordowy wynik.

Ten prestiżowy test od wielu lat jest przeprowadzany przez 

specjalistów z magazynu „VerkehrsRundschau”.

13% paliwa mniej
Tyle zaoszczędziły użytkowane na polskim rynku pojazdy 

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

podstawie danych eksploatacyjnych z systemu Scania FMS.



Ma być lepiej. I to w całej Unii Europejskiej. A to za sprawą niskiej ceny ropy naft owej, wyraźnie 

słabszego euro, luzowania ilościowego (skupu obligacji rządowych) przez Europejski Bank Centralny 

oraz inwestycji zapowiadanych przez Komisję Europejską dla Europy. Wszystkie te czynniki mają 

wywierać pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy.

Prognozy Komisji Europejskiej mówią, że w ciągu tego roku poziom działalności gospodarczej 

w Unii i w strefi e euro powoli zacznie się podnosić, a w 2016 r. – przyspieszy. Wzrost gospodarczy 

w 2015 r. ma wynieść 1,7% (w 2014 – 1,3%) w całej Unii i do 1,3% (w 2014 – 0,8%) w strefi e euro. 

Natomiast w 2016 r. odpowiednio 2,1 

i 1,9%. Analitycy przypisują wzrosty 

zwiększonemu popytowi krajowemu 

i zagranicznemu, niezwykle 

akomodacyjnej polityce pieniężnej 

(dostarczaniu taniego pieniądza) 

i zasadniczo neutralnemu kursowi polityki 

budżetowej.

Największe wzrosty PKB w 2015 r. 

w Unii Europejskiej ma osiągnąć Polska 

(w 2014 – 3,3%, w 2016 – 3,4%), 

Łotwa (w 2014 – 3,0%) i Irlandia 

(w 2014 – 4,8%) – powyżej 3%.

Lepsza prognoza dla Europy to 

dobra wiadomość dla wszystkich 

przedsiębiorców. Większy popyt, 

oznacza więcej pracy i spadek 

bezrobocia. Miejmy nadzieję, że w tych ambitnych planach nie przeszkodzą kolejne 

pomysły rządzących. 

Jednak z takim obrazem przyszłości nie do końca zgadzają się ekonomiści pracujący przy 

projekcie Instrumentu Szybkiego Reagowania realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Małopolską Szkołę Administracji Publicznej w Krakowie. 

Z XIV Raportu ISR wynika, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2015 roku może spowolnić, a na 

początku w 2016 r. odnotuje wynik poniżej 3%. 

Wysoki poziom koniunkturalnego zagrożenia analitycy widzą w transporcie i logistyce. Eksperci, 

z prof. Jerzym Hausnerem na czele, upatrują dodatkowe niebezpieczeństwo w obowiązku stosowania 

niemieckiej stawki płacy minimalnej wobec kierowców przejeżdżających przez terytorium Niemiec. 

Czy słusznie, dowiemy się niebawem. Już dziś udało się zawiesić wprowadzone przez rząd niemiecki 

prawo dotyczące płacy minimalnej, wykluczając przewozy tranzytowe. Niebezpieczeństwo 

dla samych transportowców natomiast pojawiło się ze strony ich kierowców, którzy teraz domagają 

się podwyżek, zgodnych z niemieckim prawem. W dobie defi cytu dobrych kierowców, problem 

może cały czas narastać.

Jest też dobra wiadomość: „Poprawiła się sytuacja w budownictwie. Już w 2014 r. spadł wskaźnik 

zagrożenia upadłością dla przedsiębiorstw budowlanych. Wydaje się, że wyjątkowo ciepła zima 

może pomóc sektorowi w 2015 r. ostatecznie wyjść na prostą – choć nie oznacza to dynamicznego 

wzrostu” – zaznaczają eksperci. ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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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

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

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

Spotkania odbywają się  

w godzinach 9.00 - 17.00

Organizatorzy Konferencji:

Partnerzy:

Truck
www.truck-van.pl Van&



W 
Norwegii na drogach królują dwie 

marki ciężarówek. Obie oczywi-

ście pochodzą z sąsiedniej Szwecji 

i obie w niemal równym stopniu podzieliły 

między siebie norweski rynek. W Nor-

wegii rocznie sprzedaje się około 4 tys. 

nowych aut ciężarowych o dmc powyżej 

16 ton, a ich średnia wartość sięga 150 tys. 

euro (czyli około dwa razy tyle, co w Pol-

sce). Dla „rodzimych” producentów jest 

to rynek ważny i prestiżowy, a przy tym 

dojrzały – czego dowodem niech będzie 

choćby fakt, że na terenie tego 5-miliono-

wego kraju funkcjonuje ponad 40 dilerów 

i serwisów marki Scania, obsługujących 

oczywiście nie tylko nowe, ale też całą rze-

szę starszych pojazdów. W Norwegii nie-

mal oczywistym jest, że pojazd ciężarowy 

serwisuje się w autoryzowanym punkcie, 

bez względu na wiek.

Coroczny sprawdzian 

Dla grona tak wymagających, ale przy 

tym lojalnych klientów, Scania organizuje 

specjalny, zimowy pokaz swoich możliwo-

ści. Trwający kilka tygodni Scania Winter 

corocznie przyciąga kilkuset klientów ze 

Skandynawii. Mogą oni poznać najnowsze 

rozwiązania i pojazdy, ale przede wszystkim 

sprawdzić, jak sprawują się one w realnych, 

zimowych warunkach. W tym roku my 

również mieliśmy okazję przekonać się, że 

Scania mrozu, śniegu i lodu się nie boi.

Do naszej dyspozycji i zimowego testu 

przygotowanych było 16 pojazdów i zesta-

Zima nie zaskoczyłaZima nie zaskoczyła
Są takie miejsca na świecie, gdzie zimą pada śnieg. W tym roku, by poczuć biały 
puch pod kołami, wybraliśmy się do Norwegii, w piękne okolice kurortu narciarskiego Trysil. 
To właśnie tam odbyły się coroczne testy i prezentacje pojazdów Scania 
w prawdziwie zimowych warunkach.

Typowy obrazek ze skan-
dynawskich dróg, czyli 25-metrowy 

zestaw do przewozu drewna z żurawiem 
załadunkowym. Oficjalna masa całkowita 

to 60 t, ale zdarza się, że przewozi się 
i więcej. 520 koni z 16,4-litrowej v-ki to w tym 

wypadku w zasadzie minimum. Przy lepszej przyczepności 
wyhamowanie zestawu powierzyć można retarderowi 

(4100 Nm). W trudniejszych warunkach z pomocą przyjdą 
hamulce tarczowe na wszystkich siedmiu osiach zestawu oraz 

wspomagająca kierowcę elektronika stabilizująca tor jazdy.

Praktycznie niespotykana u nas konfiguracja podwozia, 
czyli 8×4*4 z potrójną osią z tyłu. Napęd przenoszony 
jest na oś drugą i trzecią, zaś oś ostatnia jest skrętna, 
co zapewnia bardzo dobrą manewrowość. To idealne 
rozwiązanie, gdy trzeba dostarczyć ciężki ładunek (tu 
32-tonowa koparka) w trudniej dostępne miejsca. 
Zabudowa hakowa zapewnia dużą uniwersalność, dlatego 
tego typu zestawienie jest w Norwegii dość popularne.
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wów w konfi guracjach adekwatnych do 

realiów skandynawskiego rynku. Choć 

dominują tu ciężarówki o więcej niż jed-

nej osi napędzanej, to nie zabrakło też 

zwykłych pojazdów dystrybucyjnych 

na podwoziu 4×2, które również radziły 

sobie bez większych problemów w trud-

nych, zimowych warunkach. Podstawą 

jest wtedy odpowiednia trakcja, zarówno 

w kwestii przeniesienia mocy z silnika po-

przez koła na śliskie i niestabilne podłoże, 

jak i stabilnego kierowania oraz skutecz-

nego zatrzymania pojazdu. Oczywiście 

w dzisiejszych czasach sporo pomocy nie-

sie elektronika, jednak i ona potrzebuje 

odpowiednich podstaw, jak choćby wła-

ściwie dobranej charakterystyki zawiesze-

nia i odpowiedniego wyważenia całego 

pojazdu. W połączeniu z prawidłowo do-

branym ogumieniem wszystko to sprawia, 

że pojazdy bez większych problemów są 

w stanie poruszać się po zaśnieżonych 

drogach. Sporą pomocą w takich warun-

kach jest też zautomatyzowana skrzynia 

biegów Opticruise, oczywiście dostoso-

wująca swoją pracę do panujących wa-

runków drogowych. 

Masa okiełznana

Szczególne wrażenie w takich warun-

kach robi jazda typowo skandynawskimi, 

60-tonowymi zestawami złożonymi z pod-

wozia i przyczepy lub naczepy na wózku 

dolly, których długość sięga 25 m. Układ 

osi 6×4 i mocne silniki o potężnym mo-

mencie obrotowym (sięgającym 3500 Nm 

w 730-konnym silniku V8) przy wspar-

ciu elektroniki sterującej skrzynią biegów 

i układami antypoślizgowymi zapewnia-

ją odpowiednią trakcję nawet na solidnie 

zaśnieżonych drogach górskich. Sporym 

zaskoczeniem jest również skuteczność 

hamowania takiego zestawu, pomimo 

jego masy. Długie, trzyosiowe podwozie, 

sprzęgnięte z przyczepą oznacza, że mamy 

do dyspozycji siedem lub nawet osiem osi 

hamujących – a na śliskim podłożu wyjąt-

kowo przekłada się to na efektywność ha-

mowania. W specjalnej próbie hamowania 

Zimowe warunki to szczególnie trudny okres dla dwuosiowych pojazdów dystrybucyjnych. Gdy częste ruszanie pod górę okazuje się zbyt 
kłopotliwe, można wyposażyć pojazd w piaskarkę On-Spot, uruchamianą z kabiny kierowcy. W efekcie na drogę wprost pod koła osi napędowej 
wysypywana jest struga piachu lub żwiru, co znacznie ułatwia ruszenie w krytycznych warunkach.

www.truck-van.pl SPECJALNESPECJALNEPrezentacjaPrezentacja



na zboczu ciężkim, 60-tonowym zestawem 

z prędkości 40 km/h można było zatrzy-

mać się na odcinku nawet dwukrotnie 

krótszym, niż dużo lżejszym pojazdem 

dystrybucyjnym z dwiema osiami. 

Trudno sobie wyobrazić prawdziwą zimę 

bez pługów śnieżnych. Nas również czekała 

krótka przygoda z przedstawicielami tego 

„gatunku drogowego”. Napęd 6×4 i 520- lub 

580-konny silnik V8 wydają się wręcz ide-

alnym rozwiązaniem, gdy trzeba zepchnąć 

z drogi lub pasa startowego kilkudziesięcio-

centymetrową warstwę śniegu. Nie trzeba 

przy tym szczególnie ograniczać się z pręd-

kością wykonywania swojej pracy. 

W krajach skandynawskich ekologiczne 

rozwiązania spotykają się z coraz większym 

zainteresowaniem – również dzięki różnym 

zachętom ze strony władz, stąd wśród pre-

zentowanych pojazdów nie mogło zabrak-

nąć dystrybucyjnej Scanii P z 340-konnym 

silnikiem gazowym. Jednostka dysponuje 

momentem obrotowym 1600 Nm w za-

kresie od 1100 do 1400 obr/min, co w po-

łączeniu z automatyczną skrzynią biegów 

Allison sprawia, że napęd ten nie odbiega 

osiągami i właściwościami jezdnymi od 

współczesnych napędów wysokoprężnych.

Ciekawostką były dwa pojazdy serii P93, 

czyli pochodzące z 1992 r. pojazdy zbu-

dowane dla armii norweskiej. Napęd 4×4, 

zmniejszony do 4 m rozstaw osi, solidne 

osie oraz proste zawieszenie sprawiały, że 

w tamtych czasach był to idealny pojazd 

do zastosowań terenowych. Dziś, po 23 la-

tach, odziane w solidne łańcuchy wciąż 

bez problemów pokonywały trudny odci-

nek terenowy, jednocześnie pokazując, jak 

wiele zmieniło się w technologii i obsłudze 

pojazdów ciężarowych. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec, Scania

Wywrotka z podwoziem 6×4 i mocnym silnikiem V8 (520 koni, 2700 Nm) w zimie staje się 
wydajnym pługiem śnieżnym. 9-tonowa oś przednia z powodzeniem poradzi sobie 
z dodatkowym obciążeniem. Zautomatyzowana skrzynia Opticruise z trybem off-road ułatwia 
zadanie kierowcy. Retarder o wydajności 4100 Nm poprzez dwie osie tylne skutecznie 
wyhamuje rozpędzoną maszynę nawet zimą. Latem po podłączeniu przyczepy pojazd 
przekształca się w 50-tonowy zestaw drogowy.

23 lata, a na liczniku tylko 9 tys. km
– Scania P93 4×4, zbudowana 
specjalnie dla norweskiej armii 
większość ze swej służby spędzała 
w garażach. Dziś dalej pokazuje, 
że w trudnym terenie liczy się przede 
wszystkim solidność i przemyślana 
konstrukcja.

Aby służby ratownicze same nie popadły w tarapaty, 
potrzebują odpowiednich narzędzi. 13-litrowy, 
480-konny silnik i napęd obu osi zapewnią wysoką 
mobilność. Podwójna kabina CP 28 pozwala na 
przewóz 5 strażaków, a zabudowa firmy Rosenbauer 
dostarczy 2850 l wody i 100 l środka pianotwórczego. 
Taka właśnie konfiguracja cieszy się szczególnym 
zainteresowaniem norweskich strażaków.

macje oraz monitorować i analizować dane 
o flocie pojazdów.”

Scania opracowała smartwatch wspólnie 
z Sony Mobile. Menedżer projektu ze strony 
firmy Scania, Jonas Svanholm dodaje: „Chce-
my opracować rozwiązanie, które sprawi, że 
Scania Watch będzie najprawdziwszym przy-
jacielem kierowcy. Istniejące już aplikacje są 
skierowane głównie do firm transportowych 
i osób zarządzających logistyką. Scania Watch 
w połączeniu z nową aplikacją idzie o krok da-
lej i pomaga kierowcy w codziennej pracy.”

Pierwsza wersja urządzenia powstała w li-
mitowanej serii 999 egzemplarzy, nazwanych 
„Black Griffin”. Scania będzie udoskonalać 
zegarek, zwiększając jego użyteczność i do-
dając nowe funkcje poprzez aktualizacje do 
ściągnięcia.

„Mamy nadzieję, że nowsze wersje będą 
dostarczać dodatkowych informacji, takich 
jak np. puls kierowcy – mówi Svanholm. – To 
zwiększy możliwości zegarka o monitorowanie 
zdrowia kierowcy, z korzyścią dla bezpieczeń-
stwa.” ▐

Fot. Scania

Smartwatch 
dla kierowcy

Scania podąża za najnowocześniejszą 
techniką nie tylko w konstrukcji ciężarówek, 
ale również w obowiązujących trendach 
i proponuje smartwatch, zegarek, który komu-
nikuje się z ciężarówką. Za pomocą Scania 
smartwatch można szybko i wygodnie zasię-
gnąć informacji o zużyciu paliwa, stylu jazdy 
czy średniej prędkości pojazdu. Ponadto ze-
garek umożliwia czytanie e-maili, wiadomości 
tekstowych oraz zawiadamia o połączeniach 
telefonicznych.

Mattias Lundholm, dyrektor Scania Connec-
ted Services and Solutions, zwraca uwagę, że 
„inteligentne” zegarki stawiają dopiero pierw-
sze kroki i nie są szeroko rozpowszechnione. 
„Dostrzegamy jednak doskonałą możliwość 
zintegrowania zegarka z systemami ciężarów-
ki, aby tą drogą przekazywać kluczowe infor-
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MISTRZ NISKICH KOSZTÓW!

Zarówno w roku 2014, jak i 2013 DAF XF został MISTRZEM NISKICH KOSZTÓW. Europejscy Eksperci 

potwierdzają to, DAF XF jest mistrzem Europy i zwyciężył w European Truck Challange 2014 

w kategoriach MISTRZ OSZCZĘDNOŚCI, MISTRZ SPALANIA i MISTRZ INNOWACJI.

TRUCKS  |  PARTS  |  FINANCE

DRIVEN BY QUALITY
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Mercedes poważnie zaangażował się 

na rynku specjalistycznych ciągni-

ków do transportu „gabarytów”. 

Choć sprzedaż w tym segmencie jest niska, 

rzędu kilkuset sztuk rocznie w całej Europie, 

zdecydował się wprowadzić aż dwa modele 

typu SLT (niem. Schwerlasttransport – cięż-

ki transport), zdolne tworzyć zestawy o ma-

sie całkowitej dochodzącej do 250 t. „Szo-

sowy” Actros SLT ma układ napędowy 6×4 

lub 8×4 i kabiny GigaSpace lub BigSpace. 

Z kolei „uterenowiony” Arocs SLT wystę-

puje w wersjach 6×4, 6×6, 8×4, 8×6 i 8×8, 

a do wyboru są kabiny BigSpace lub Stream-

Space. W obydwu modelach montowane są 

6-cylindrowe silniki OM473 o pojemności 

15,6 l i mocy 517, 578 lub 625 KM. 

Oczywiście pojęcia „szosowy” i „utere-

nowiony” stosuję umownie, aby zaznaczyć 

różnicę między obydwoma modelami. 

W praktyce zakres ich wykorzystywania 

w dużej części się pokrywa. Decyzja o wy-

borze jednego z nich może być motywowa-

na szczegółowymi wymaganiami nabywcy 

lub zwyczajnie możliwością wynegocjowa-

nia korzystnych warunków zakupu. 

Ważne szczegóły

Gama ciężarówek SLT ma, ogólnie rzecz 

biorąc, typowe rozwiązania stosowane 

w takich pojazdach. Powstaje również 

w sposób, w jaki najczęściej się je buduje: 

wyprodukowane w potężnym zakładzie 

Mercedesa w Wörth egzemplarze prze-

znaczone na ciągniki do „gabarytów” są 

wykańczane w specjalistycznej fabryce 

CTT (ang. Custom Tailored Trucks – cię-

żarówki „skrojone na miarę”) w Molsheim, 

we Francji (patrz: Truck & Van 5/2014). 

Iveco produkuje swoje ciężkie ciągniki 

w porozumieniu z Astrą, a MAN wyty-

pował do tego należący do niego zakład 

przejęty wraz z austriacką fi rmą ÖAF Gräf 

 & Stift  AG. Rzecz tkwi w szczegółach, któ-

re sprawiają, że Mercedes wydaje się atrak-

cyjną propozycją dla wysoce wyspecjalizo-

wanych przewoźników. 

Actros i Arocs SLT są dopracowane, 

co widać choćby w doborze kabin oraz 

opcji, wśród których jest m.in. przesuwa-

ne siodło, skrzynia balastowa czy sprzęg 

z przodu z przyłączami hydraulicznymi 

i elektrycznymi. „Wieża” za kabiną wystę-

pująca w ciężkich ciągnikach, w Mercede-

sach jest estetycznie obudowana, a duży 

wlot powietrza z prawej strony zapewnia 

wydajne chłodzenie silnika oraz sprzęgła 

hydrokinetycznego również przy niskiej 

prędkości jazdy. Co ciekawe, układy hy-

drauliczne ciągnika i naczepy są rozdzielo-

ne. Oba obiegi mogą z łatwością pracować 

pod pełnym obciążeniem, a olej z układu 

naczepy nie miesza się z olejem pracują-

cym w ciężarówce, co też ma swoje zalety. 

Ciecz pracująca w naczepie może znaczą-

co różnić się jakościowo od tego, co płynie 

w ciągniku. 

Tylne osie napędowe o nośności 13 t 

mają zwolnice. Mogą przenosić wysoki 

moment obrotowy i zwiększają prześwit 

pojazdu. 

Najważniejsza nowość kryje się w ukła-

dzie przeniesienia napędu. Jest to tzw. tur-

bosprzęgło, czyli zespół, w którym zintegro-

wane jest suche sprzęgło jednotarczowe ze 

SzczytSzczyt zręczności zręczności
Okolice Lublina nie są szczególnie wymagającym terenem do prób Okolice Lublina nie są szczególnie wymagającym terenem do prób 
samochodów ciężarowych, ale gdy w grę wchodzi transport ponadnormatywny, samochodów ciężarowych, ale gdy w grę wchodzi transport ponadnormatywny, 
perspektywa się zmienia. perspektywa się zmienia. 

Tablica rozdzielca Actrosa miała elegantszy wystrój, 
w Arocsie dominowały ciemne kolory. 
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sprzęgłem hydrokinetycznym ułatwiającym 

ruszanie, a podczas hamowania odgrywają-

cym rolę zwalniacza. Może ono przenosić 

maksymalny moment obrotowy 3000 Nm. 

Trzy w jednym

Używanie dodatkowego sprzęgła hydro-

kinetycznego do przenoszenia wysokiego 

momentu obrotowego przy bardzo ciężkich 

ładunkach nie jest nowym pomysłem. Służy 

złagodzeniu obciążeń działających na układ 

napędowy i chroni przed zużyciem sprzęgło 

cierne, a jednocześnie gwarantuje płynny 

start bez zbędnych szarpnięć. 

Schemat działania turbosprzęgła jest ty-

powy dla wcześniejszych rozwiązań: przy 

ruszaniu moment obrotowy silnika jest 

kierowany do sprzęgła hydrokinetyczne-

go. Następnie, gdy prędkości głównych 

elementów sprzęgła hydrokinetycznego: 

pompy (napędzanej przez silnik) i turbiny 

(przekazującej napęd do wałka wejścio-

wego skrzyni biegów za pośrednictwem 

sprzęgła jednokierunkowego) wyrównają 

się, załączane jest zwykłe sprzęgło cierne 

(suche). Hydrokinetyczne wyłącza się. Od 

tej pory moment obrotowy do skrzynki 

biegów i do kół płynie zwykłą drogą, jak 

w każdym samochodzie ze sprzęgłem tar-

czowym. Na tle innych rozwiązań turbo-

sprzęgło wyróżnia się natomiast zwartą bu-

dową oraz szybkością i precyzją działania. 

Zostało ono skonstruowane przez fi r-

mę Voith. W jej katalogu występuje pod 

nazwą VIAB. Jest o 88 kg lżejsze od wcze-

śniej stosowanego w ciężkich Mercedesach 

sprzęgła WSK, ma prostszą konstrukcję 

i zajmuje mniej miejsca w pojeździe. Jego 

korzystne właściwości wynikają m.in. 

z szybkiego i precyzyjnego sterowania 

wpływaniem i wypływaniem oleju mię-

dzy pompę a turbinę. Dzięki temu układ 

przeniesienia napędu pracuje z mniejszy-

mi stratami i łatwiejsza jest kontrola nad 

temperaturą pracy turbosprzęgła. 

Podczas hamowania VIAB działa jak 

zwalniacz hydrodynamiczny. Moment 

obrotowy wracający od kół przez skrzy-

nię biegów jest przekazywany za pomocą 

sprzęgła ciernego do pompy sprzęgła hy-

drokinetycznego. Turbina zostaje zabloko-

wana i za pośrednictwem oleju krążącego 

między nią a pompą wyhamowuje cięża-

rówkę. Powstające ciepło jest skutecznie 

odprowadzane przez wymiennik ciepła. 

Zwalniacz działa również podczas jazdy do 

tyłu. Jego moc dochodzi do 476 KM. 

Poza turbosprzęgłem Mercedesy SLT 

używają do spowalniania również trzy-

stopniowego silnikowego hamulca dekom-

presyjnego o mocy do 646 KM. Aby chro-

nić przed uszkodzeniem skrzynię biegów, 

sumaryczna moc hamowania obu zwalnia-

czy została elektronicznie ograniczona do 

979 KM. 

Moc na skinienie

Mercedesy SLT wyposażone są w 16-

biegowe, zautomatyzowane skrzynki Po-

werShift  3 o dużej rozpiętości przełożeń, 

Dane techniczne testowych ciągników Mercedes-Benz SLT

  Mercedes-Benz Actros  Mercedes-Benz Arocs
  4163 SLT 8×4/4 4163 SLT 8×4/4
Masa całkowita zestawu (t) 250 250
Dopuszczalna masa całkowita ciągnika (t) 41 41
Dopuszczalny nacisk na osie 1/2/3/4 (t) 8/8/13/13 8/8/13/13
Rozstaw osi 1-3 (mm) 4000 3900
Typ kabiny GigaSpace BigSpace
Typ silnika OM 473 OM 473
Liczba/układ cylindrów 6/rzędowy 6/rzędowy
Pojemność (dm3) 15,6 15,6
Maks. moc (KM/kW/obr/min) 625/460/1700 625/460/1700
Maks. moment obrot. (Nm/obr/min) 3000/1100 3000/1100
Liczba biegów/typ skrzyni 16/zautomatyzowana  16/zautomatyzowana
  PowerShift 3 PowerShift 3
Przełożenie mostu napędowego 5,333 5,333
Zawieszenie przednie mechaniczne mechaniczne
Zawieszenie tylne pneumatyczne mechaniczne
Gwarancja na zespół napędowy 3 lata/250 000 km 3 lata/250 000 km

wynoszącej 16,96 („jedynka” ma przeło-

żenie 11,72, „szesnastka” 0,69). W opro-

gramowaniu, poza trybem standardowym 

i „Power”, który przełącza biegi przy wyż-

szej prędkości obrotowej celem lepszego 

wykorzystania osiągów silnika, dodano 

również tryb „Heavy”. Funkcja ta sprawia, 

że kolejne przełożenie jest włączane przy 

jeszcze wyższych obrotach, a sama zmiana 

przebiega bardzo szybko, aby „nie uronić 

ani kropli” z dostępnego momentu obroto-

wego. Zarazem skrzynia nie omija biegów, 

tylko wrzuca wszystkie po kolei. Dzięki 

temu rozpędzanie ciężkiego zestawu odby-

wa się sprawnie, również na wzniesieniu. 

Ponadto skrzynia ma tryb manewrowania, 

który znacznie ułatwia bezpieczne kie-

rowanie zestawem w ciasnych miejscach 

oraz podczas za- i rozładunku. 

Do ciągników przeznaczonych do lżej-

szych prac, poniżej 120 t całkowitej masy 

zestawu, można zamówić prostszy i tańszy 

układ przeniesienia napędu ze skrzynką 

PowerShift  3 oraz dwutarczowym sprzę-

głem suchym. 

Wieża mieszcząca układ chłodniczy, elementy 
hydrauliki oraz zbiornik paliwa jest zarezerwowana 
dla najcięższych wariantów Mercedesów SLT. 

Mercedes-Benz Arocs. W oczy rzuca się wlot powietrza o surowym wyglądzie. 
Sprzęg z przodu ma złącza hydrauliczne i elektryczne. Umożliwia tworzenie zestawów, 
w których jest kilka ciężarówek w roli holowników lub holowników i pchaczy. 
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gazu, można było manewrować „na cen-

tymetry” i w każdej chwili przerwać ruch 

zestawu. 

Przy wysokiej prędkości w kabinie pa-

nowała cisza i spokój. Dostępny był eko-

nomiczny tryb skrzyni Eco oraz funkcja 

Eco-roll. Komfort, zwłaszcza w Actrosie, 

który miał kabinę GigaSpace, jest bardzo 

wysoki. To ważne w każdym typie przewo-

zów, ale „gabaryty” są wyjątkowo męczące 

dla kierowcy. Jazda wymaga zaostrzonej 

uwagi, często odbywa się nocą, a postoje są 

długie i nużące. 

Przejazd obydwoma Mercedesami SLT 

odbywał się w asyście pilotów fi rmy Focus 

Truck, utrzymujących z kierującymi stałą 

łączność radiową. Uwagi pilotów o niewi-

docznych i dla innych pojazdów nieistot-

nych przeszkodach dały namiastkę tego, 

z czym stykają się w pracy zawodowcy 

przewożący gabaryty. 

Mercedes opracował ciężarówki bardzo 

dobrze dostosowane do superciężkiego 

transportu. Kierowanie nimi jest znacznie 

ułatwione, a szeroka gama wersji różnią-

cych się właściwościami ramy, konfi gu-

racją napędu, typem zawieszenia, mocą 

silnika, budową układu przeniesienia na-

pędu i wielkością kabiny pozwala zamówić 

pojazd, który będzie dokładnie pasował 

do oczekiwań użytkownika. Należy rów-

nież pamiętać o szeroko rozbudowanej 

sieci serwisów z gwiazdą i całodobowej 

pomocy. „Gabaryty” są wystarczająco spo-

walniane przez konieczność planowania 

tras, tymczasowego usuwania elementów 

infrastruktury i wykonywania przewozów 

o określonej porze, zatem dodatkowy 

przestój wynikający z awarii jest w najwyż-

szym stopniu szkodliwy. 

Produkcja SLT, odbywająca się przy du-

żym udziale wielkoseryjnych elementów 

w wyspecjalizowanym zakładzie dobrze 

wróży jakości oraz funkcjonalności Mer-

cedesów. Jest i inna zaleta, dziś bardziej 

aktualna niż dawniej. Układ napędowy jest 

nie tylko efektywny, ale sprzyja oszczędza-

niu paliwa. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Voith

Jak działa w praktyce układ napędowy 

ciągników SLT z turbosprzęgłem? Gład-

ko. W lubelskim teście wzięły udział Ac-

tros 4163 SLT 8×4/4 z pneumatycznym 

zawieszeniem tylnych osi oraz Arocs 4163 

SLT 8×4/4 z zawieszeniem mechanicznym 

– obydwa z silnikami o mocy 630 KM. 

Actros ciągnął wydłużaną teleskopowo 

naczepę Cometto z niezwykle ciekawym 

ładunkiem „objętościowym”: jednym 

z nielicznych, ocalałych autobusów Jelcz 272 

MEX. Arocs miał za sobą naczepę-platfor-

mę Nooteboom ze skrętnymi osiami (na-

dążnymi), załadowaną blokami betonowy-

mi, co skutkowało masą zestawu równą 80 t. 

630-konne silniki wyposażone w tur-

bocompound mają moment obrotowy 

sięgający 3000 Nm. Przy tak „znikomych” 

ładunkach nie miały wiele do roboty. Sy-

gnalizowała to zresztą skrzynia biegów, 

która ruszała z wysokich przełożeń. Dzięki 

sprzęgłu VIAB ciągniki startowały płyn-

nie, także na wzniesieniu, nie wykazując 

przy tym tendencji do spontanicznego 

cofania się. Posługując się tylko pedałem 

Voith VIAB, czyli turbosprzęgło Mercedesów SLT. VIAB 
oznacza po niemiecku „Variables Integriertes Anfahr- und 
Bremssystem” – zmienny układ ruszania i hamowania.  

Actros miał ładunek lekki, ale o wielkiej wadze sentymentalnej: Jelcz 272 MEX 
rozpoczął pracę w lubelskim MPK w lutym 1971. Wtajemniczonym znany jest 
pod przezwiskiem „Gutek”. 

Schemat działania turbosprzęgła VIAB podczas ruszania oraz przy hamowaniu, gdy przyjmuje ono funkcję retardera. 
W sprzęgle WSK retarder był osobnym elementem. 
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ZADANIE  WYKONANE.
NOWY DAILY.   VAN OF THE YEAR 2015.
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LEPSZA EFEKTYWNOŚĆ
PALIWOWA 

Oszczędność paliwa do 14%   
dzięki EcoPack

LEPSZA 
ERGONOMIA

Wysokość załadunku   
równa 675 mm

 LEPSZA POJEMNOŚĆ  
ZAŁADUNKU 

Nawet 19,6 m3

LEPSZA 
ZWROTNOŚĆ

Promień skrętu równy 10,5 m 
i doskonałe właściwości jezdne

 “W najbardziej konkurencyjnej edycji wszech czasów nowy
  IVECO DAILY okazał się numerem jeden dla 23 członków jury,
  reprezentujących najpoczytniejsze tytuły branżowe związane 
  z pojazdami użytkowymi w Europie i Rosji”

Jarlath Sweeney, Przewodniczący konkursu International Van of the Year.

www.truck-van.pl



Po Olsztynie, Warszawa jest drugim 

w Europie miastem, które zainwes-

towało w autobusy napędzane LNG. 

Ogółem stołeczne Miejskie Zakłady Auto-

busowe odbiorą 35 takich przegubowców. 

Jak podaje Zakład Transportu Miejskie-

go, koszt eksploatacji każdego z nich jest 

o około 35% niższy niż porównywalnego 

autobusu z silnikiem Diesla. Na razie au-

tobusy będą tankować z tank-kontenera 

przewożonego na naczepie. Jednak w po-

łowie 2015 r. ma być gotowa zwykła stacja 

w zajezdni przy ul. Ostrobramskiej. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszcza-

nia w Warszawie używa od połowy 2013 r. 

śmieciarek Ekocel na podwoziach Scania, 

napędzanych sprężonym gazem ziemnym 

CNG. Pierwsza partia 19 pojazdów jest 

stopniowo uzupełniana. Do końca 2015 r. 

w MPO ma jeździć 29 gazowych śmiecia-

rek, najnowsze z dostarczonych zgodne są 

już z normą emisji spalin Euro 6. Jeszcze 

niedawno przedsiębiorstwo deklarowało, 

że oszczędności na paliwie dochodzą do 

40%. Aktualnie wobec zmniejszenia różni-

cy między ceną gazu ziemnego, a oleju na-

pędowego, który znaczenie potaniał, zysk 

jest mniejszy, ale nadal… jest! 

Zresztą nie tylko o pieniądze tu chodzi. 

Pojazdy gazowe emitują mniej szkodli-

wych spalin i nie trzeba stosować skom-

plikowanych urządzeń do utylizacji gazów 

wydostających się z rury wydechowej. 

Odpada problem z obsługą fi ltrów cząstek 

stałych oraz tankowaniem AdBlue. Ważną 

cechą silników gazowych jest cicha praca. 

W środowisku miejskim samochody na 

gaz są najprawdziwszą „zdrową alterna-

tywą”. Sam gaz może pochodzić ze źródeł 

odnawialnych, chociażby poprzez pozy-

skiwanie z fermentacji śmieci. Tym bar-

dziej więc zaskakuje niskie zainteresowa-

Dodajemy gazu?
Pod koniec stycznia w Warszawie zjawiło się dziesięć przegubowych Solbusów 
na skroplony gaz ziemny (LNG). Czy przykład stolicy wpłynie na większe zainteresowanie 
gazem jako paliwem do samochodów? 

W poszukiwaniu paliw alternatywnych 
Scania sięgnęła również po LNG, 
które gwarantuje ciężarówkom 
nim napędzanym zasięg porównywalny 
z pojazdami na olej napędowy. 

Technologia ANG (ang. Adsorbed Natural Gas) 
pozwala przechowywać stosunkowo dużą ilość gazu 
w temperaturze pokojowej przy niskim ciśnieniu. 

www.truck-van.pl

2/201514 TruckTruckVanVan&

TECHNOLOGIETECHNOLOGIE Napędy gazoweNapędy gazowe



nie nim wszystkich, którzy w ramach tzw. 

„zrównoważonego rozwoju” poszerzają 

chodniki i ścieżki rowerowe, aby Polska 

obrosła w zieleń, a ludzie żyli zdrowiej. 

Bieg z przeszkodami

Korzyści ze stosowania gazu jako paliwa 

bledną, gdy przyjdzie do konkretów. Cena 

pojazdów gazowych jest wyższa niż zasila-

nych olejem napędowym. Niemniej zwa-

żywszy na koszt zakupu najnowszych cię-

żarówek i autobusów zgodnych z Euro 6,

różnica na niekorzyść gazowców jest re-

latywnie mała. Poza tym jest to najtańsze 

rozwiązanie z szeregu innych, alternatyw-

nych źródeł napędu. 

Gorzej z tankowaniem. Stacje CNG, 

zwłaszcza umożliwiające szybkie napeł-

nianie butli pojazdu, są drogie. W przy-

padku LNG można z powodzeniem sto-

sować kompromisowe rozwiązanie, które 

wraz z autobusami podsuwa Solbus: tank-

-kontener z urządzeniem do tankowania. 

Znacznie upraszcza on dystrybucję i prak-

tyczne wykorzystywanie LNG, uwalniając 

użytkownika od ograniczeń wynikających 

z braku w okolicy odpowiedniej stacji. 

Specjaliści podkreślają, że ekonomicznie 

(i ekologicznie) uzasadnione jest stosowa-

nie tank-kontenera nawet, jeśli w drodze 

z paliwem do odbiorcy pokonuje on od-

ległość 200 km. Planowane w 2015 r. ko-

mercyjne uruchomienie terminala LNG 

w Świnoujściu zwiększy prawdopodobnie 

zainteresowanie stosowaniem ciekłego 

gazu ziemnego do napędu pojazdów. 

Ze względu na metodę produkcji LNG 

jest paliwem bardzo czystym. Większe ry-

zyko związane jest ze stosowaniem CNG, 

który jest bardziej narażony na zanieczysz-

czenie. Należy również pamiętać, że w za-

leżności od źródła pochodzenia i sposo-

bu przechowywania gaz ziemny różni się 

zawartością metanu, determinującego 

jego użyteczność, jako paliwa. I tak: CNG 

„kopalne” ma od 83 do 99% metanu, LNG 

około 90÷99%, a biogaz tylko 55÷75%. 

Znane są też kłopoty z przechowywa-

niem gazu. Sprężony w butlach zajmuje 

dużo miejsca w pojeździe i nie gwaran-

tuje mu zasięgu tak dużego, jak znacznie 

mniejszy zbiornik z olejem napędowym. 

Gaz skroplony w temperaturze –161°C 

wymaga przechowywania w zbiornikach 

kriogenicznych, które są względnie małe. 

Jednak z czasem i tak ulega w nich ogrzaniu 

i z cieczy z powrotem zamienia się w gaz. 

Wzrost ciśnienia w zbiorniku-termosie po-

woduje, że przez zawór bezpieczeństwa gaz 

wydostaje się do atmosfery. Dlatego, aby za-

pobiec marnotrawstwu, pojazdy napędzane 

LNG nie powinny być tankowane na zapas, 

tylko bez zbędnej zwłoki „wyjeździć” pali-

wo znajdujące się w zbiorniku. 

Eksploatacja samochodów napędza-

nych gazem wymaga zatem włożenia nieco 

większego wysiłku w organizację przewo-

zów niż w przypadku pojazdów na trady-

cyjne paliwa. 

Coraz łatwiej

Pojawienie się na rynku oferty kom-

presorów do sprężania gazu pobieranego 

z sieci przesyłowej stworzyło łatwiejsze 

warunki do eksploatacji aut gazowych 

przez większe lub mniejsze fi rmy, a na-

wet przez prywatnych użytkowników. 

Przy założeniu, że pojazdy jeżdżą „wokół 

komina” i wracają na noc lub inną część 

doby do bazy można sobie bez trudu wy-

obrazić gaz w roli paliwa dla nich. Przyj-

mując stały rytm wyjazdów i tankowań, 

można uwzględnić dłuższy czas potrzebny 

do napełnienia zbiorników CNG w samo-

chodach. W dłuższej perspektywie możli-

we jest również zaplanowanie przeglądów 

instalacji gazowej pojazdów tak, aby nie 

zakłócały rytmu pracy przedsiębiorstwa. 

Warto wspomnieć, że dostępne na rynku 

samochody na gaz ziemny mają silniki 

o zapłonie iskrowym, które są mniej skom-

plikowane niż diesle. W związku z tym na-

leży spodziewać się, że ich obsługa i napra-

wy będą stosunkowo łatwe i tanie. 

Oferta rynkowa obejmuje samochody 

na CNG o różnej wielkości: od maleńkiego 

Fiata Pandy, przez sedany, minivany i auta 

dostawcze do ciężarówek i autobusów. 

LNG wykorzystuje się na razie głównie 

w ciężarówkach i autobusach, w których 

bez trudu można znaleźć miejsce na zbior-

nik kriogeniczny. 

Nową metodą przechowywania gazu 

jest ANG – Adsorbed Natual Gas, czyli 

gaz ziemny adsorbowany. Adsorpcja to 

proces gromadzenia się jakiejś substancji 

(adsorbatu) na powierzchni ciała stałego 

lub cieczy (adsorbentu). W tym przypad-

ku gaz ziemny „przykleja się” do porowa-

tego adsorbentu, którym jest najczęściej 

brykiet z aktywnego węgla. W zbiorniku 

z adsorbentem można zgromadzić więcej 

gazu pod określonym ciśnieniem niż w ta-

kim samym zbiorniku, ale pustym! Zaletą 

rozwiązania jest możliwość efektywnego 

przechowywania gazu w temperaturze 

pokojowej przy małym ciśnieniu, rzędu 

Typowy zestaw butli CNG zajmuje sporo miejsca i nie 
gwarantuje dalekiego zasięgu, ale w pojazdach powracających 
co dzień do bazy nie ma to dużego znaczenia. 

Mercedes wyposażył w napęd gazowy modele klasy E oraz B. Obydwa 
te auta są proponowane m.in. taksówkarzom. Za modelem E przemawia 
elegancja i tradycja, za B – kompaktowe wymiary zewnętrzne. 
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30÷70 barów, gdy CNG wymaga około 220 

barów. Jednocześnie zwiększając ciśnienie 

lub obniżając temperaturę, mamy moż-

liwość zmagazynowania większej ilości 

gazu. 

Ponieważ zbiornik jest niskociśnie-

niowy, może mieć dowolny kształt, do-

pasowany do miejsca, jakim konstruktor 

dysponuje w samochodzie. Są też inne 

możliwości: przechowując na adsorbencie 

silnie sprężony gaz (CNG), możemy nawet 

o połowę zwiększyć jego ilość w zbiorniku 

o danej objętości niż gdybyśmy używa-

li takiej samej, ale pustej butli na CNG. 

Cały czas poszukuje się również nowych, 

coraz bardziej „pojemnych” adsorbentów, 

w czym pomagają nanotechnologie. Jed-

ną z nowinek jest nanoporowaty węgiel 

BrightBlack, który pod ciśnieniem 35 bar 

pozwala zgromadzić tyle samo gazu, co 

tej samej wielkości zbiornik CNG pod ci-

śnieniem 250 bar. Przechowywanie gazu 

w zbiorniku ANG jest szansą na szersze sto-

sowanie tego paliwa w mniejszych pojaz-

dach. Nie tylko samochodach, ale również 

np. skuterach, a to może skłonić większą 

liczbę ludzi do kupna pojazdów gazowych. 

Warto śledzić nowinki w samochodach 

na gaz, bo ani się spostrzeżemy, a więk-

szość ich uciążliwych wad skurczy się do 

rozmiarów błahostek i tradycyjne paliwa 

nagle będą się jawić jako drogi luksus. ▐

Michał Kij
Fot. Daimler, Iveco, Scania, phys.org

Iveco wraz z Fiatem promują wykorzystywanie gazu ziemnego i mają duże doświadczenie 
w produkcji tego typu pojazdów różnej wielkości. 

Gaz mniej truje. W wyniku spalania metanu w silniku powstaje mało szkodliwych substancji, 
a cząstek stałych, charakterystycznych dla diesla, nie ma w ogóle. Dlatego dobrze jest, 
gdy w pobliżu ludzkich siedzib poruszają się takie pojazdy jak ten gazowy Mercedes Econic.

Carrier ulepszył całodobową pomoc serwi-
sową. W ramach usługi oneCALL klienci mają 
do dyspozycji jeden numer telefonu, który daje 
dostęp do sieci serwisowej na terenie Europy 
i Rosji. Na życzenie zapewnia również dodatko-
we informacje o aktualnym statusie zgłoszonego 
przypadku. 

Nowa usługa oneCALL działa 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Pozwa-
la skontaktować się z prac ownikiem mówiącym 
w języku klienta i otrzymać natychmiastowe 
wsparcie w 32 krajach. Wystarczy wykręcić nu-
mer: 00800 CARRIER1 (00800 22774371). 

„Wiemy, jak uciążliwe może być opóźnienie 
w podróży, zwłaszcza, gdy dojdzie do niego 
w obcym kraju – mówi Victor Calvo, dyrek-
tor zarządzający Carrier Transicold Europa, 

Wystarczy 
jeden telefon

Środkowy Wchód i Afryka. – Zaprojektowa-
liśmy usługę oneCALL tak, aby pomoc była 
w zasięgu jednego telefonu, niezależnie od tego, 
gdzie znajduje się nasz klient. Po odnotowaniu 
zgłoszenia, klient jest na bieżąco informowany 
o jego statusie. Możemy się z nim skontaktować 
telefonicznie, ale jest również możliwość wysyła-
nia informacji SMS-em, e-mailem lub śledzenia 
zgłoszenia poprzez naszą usługę internetową.” 

Usługa oneCALL umożliwia również dokony-
wanie dodatkowych operacji, np. płatność lub 
wymianę waluty, jeśli klient sobie tego życzy. 
Działa niezależnie od miejsca, w którym znajdu-
je się klient. ▐

Fot. Carrier
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ul. Półłanki 33, 30-858 Kraków 
Tel. +48 12 260 61 10

ul. Jarzębinowa 92, 11-034 Stawiguda k. Olsztyna
Tel. +48 89 512 17 99

DHOLLANDIA – rodzinna firma z tradycją od 1968 roku w wytwarzaniu 
profesjonalnych hydraulicznych wind załadowczych: 

Naszym klientom zapewniamy mobilny serwis 24h na po-
łudniu (tel. 500 130 766) i północy Polski (tel. 500 081 188).

Jako pierwszy producent wind załadowczych wpro-
wadziliśmy cynkowanie jako standardowe zapezpieczenie 
antykorozyjne elementów stalowych naszych wind!

 roczna produkcja to ponad 40 000 sztuk;
 gama produktów o udźwigu od 250 do 16 000 kg;
 5 zakładów produkcyjnych i profesjonalna sieć;
 45 lat nieprzerwanej działalności, stabilności, 
 rozwoju oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszym 
 klientom i dostawcom.

S trefa Metanu gości przed-

stawicieli państwowych 

instytucji naukowo-ba-

dawczych, międzynarodowych 

specjalistów zajmujących się 

wykorzystaniem gazu ziemne-

go w transporcie, producentów 

pojazdów zasilanych gazem 

ziemnym, producentów stacji 

CNG, LNG, LCNG, jak rów-

nież wiodących przedsiębior-

ców branży NGV. 

W tym roku inicjatywa ta 

uzyskała Honorowy Patronat 

Ministerstwa Gospodarki. Pa-

tronat Naukowy nad Strefą 

Metanu sprawuje Przemysło-

wy Instytut Motoryzacji PI-

MOT. „Wszystkie edycje Strefy 

Metanu, począwszy od 2012 r. 

na Targach GasShow, zostały 

zorganizowane dla wsparcia 

wdrożenia paliwa CNG i LNG 

w transporcie polskim” – mówi 

Bartłomiej Kamiński.

W Strefi e Metanu prezen-

towane są ekologiczne walory 

przemysłu NGV. Można tam 

zobaczyć wystawę pojazdów 

zasilanych CNG oraz zapoznać 

się z technologią zastosowa-

ną w tych pojazdach, systemy 

tankowania metanu, zbiorniki 

CNG oraz sposoby instalacji 

i serwisu CNG. W tym roku 

fundacja Green Fuel organizu-

je Debatę Metan 2.0 – Perspek-

tywy dla rynku CNG & LNG 

w Polsce i regionie CEE. Będzie 

to rozmowa z udziałem preze-

sów fi rm, organizacji bran-

żowych oraz przedstawicieli 

administracji państwowej. Or-

ganizatorzy chcą pokazać naj-

bardziej innowacyjne rozwią-

zania CNG. Przedstawiciele 

liderów branży NGV podzielą 

się swoimi spostrzeżeniami 

oraz porozmawiają na temat 

możliwości i polityki niezbęd-

nej do przyspieszenia rozwoju 

runku NGV w Polsce. Zostaną 

też określone strategie na rzecz 

rozwoju ekologicznych paliw 

metanowych. Podczas Gali 

GasShow 2015 zostaną przy-

znane 4 prestiżowe nagrody 

INPRO dla branży CNG. 

Strefa Metanu na Targach 

GasShow jest organizowana 

z dużym zapałem od 4 lat. 

Grono zaproszonych gości 

w tym roku uświetnią: euro-

pejscy partnerzy branży CNG 

i LNG, przedstawiciele przed-

siębiorstw komunikacji miej-

skiej, właściciele stacji CNG 

oraz użytkownicy pojazdów 

zasilanych CNG, którzy chęt-

nie dzielą się swoimi doświad-

czeniami i obserwacjami ryn-

ku paliw alternatywnych. 

Strefa Metanu to niezwykła 

okazja do promowania CNG 

i LNG, jako ekologicznego 

i ekonomicznego paliwa. To 

również miejsce dla przedsię-

Strefa Metanu podczas GasShow
Strefa Metanu, czyli specjalne stoisko na Międzynarodowych Targach GasShow, 
promuje niskoemisyjny transport zasilany gazem ziemnym: CNG i LNG. Jej pomysłodawcą jest 
Bartłomiej Kamiński, prezes zarządu fundacji Green Fuel. 

biorców NGV, ekspertów alter-

natywnych paliw metanowych, 

użytkowników czy entuzjastów 

CNG/LNG oraz dla młodzieży: 

uczniów i studentów, którzy 

w ten sposób zdobywają wiedzę 

o dostępności alternatywach 

paliw metanowych w Polsce 

oraz zapoznają się z technologię 

CNG/LNG/LCNG.

Targi GasShow odbędą się 

w dniach 5-6 marca 2015 r. 

w centrum Expo XXI w War-

szawie. ▐

Fot. Green Fuel
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Pojazdy z napędem CNG 

są u nas dostępne od kil-

ku lat i z powodzeniem 

realizują m.in. zadania komu-

nalne. Aby zwiększyć zasięg 

pojazdów napędzanych gazem 

ziemnym, obok jego magazy-

nowania w formie sprężonej 

(CNG) można go przecho-

wywać w postaci skroplonej 

– jako LNG (z ang. Liquefi ed 

Natural Gas). Zasilanie LNG 

sprawdza się w pojazdach dłu-

godystansowych, gdyż pozwa-

la nawet 5-krotne zwiększyć 

zasięg przy tej samej masie 

zbiorników wraz z paliwem. 

Warto z metanem

Na początku tego roku Iveco 

sprzedało w Polsce pierwszy 

samochód ciężarowy wypo-

sażony w instalację zasilaną 

skroplonym gazem ziemnym. 

Właścicielem pojazdu jest 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Śremie, któ-

re m.in. zajmuje sie zbiórką 

i transportem odpadów na te-

renie kilku gmin ościennych.

„Ponad dwa lata temu za-

kupiliśmy dwa pierwsze Ive-

co Daily zasilane sprężonym 

gazem ziemnym, później do-

kupiliśmy jeszcze podwozie 

Iveco Stralis CNG z zabudową 

śmieciarki. Ostatnie nasze dwa 

zakupy to Iveco Eurocargo 

CNG do selektywnej zbiórki 

odpadów oraz duma nasze-

go przedsiębiorstwa – Iveco 

Stralis CNG/LNG – ciągnik 

siodłowy do transportu odpa-

dów. Ostatnie zakupy zostały 

dofi nansowane ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Poznaniu. 

W najbliższym czasie zamie-

rzamy wymienić wszystkie na-

sze pojazdy na samochody za-

Opłacalna ekologia
Rozwój napędów alternatywnych jest ważną kwestią w branży transportowej. Proekolo-
giczne działania są wspierane przez Fundusze Europejskie, co znacznie wspomaga rozwój 
inwestycji. Duże zainteresowanie paliwami gazowymi wykazują m.in. samorządy lokalne miast 
i gmin. Z jednej strony jest to realizacja programów poprawiających warunki życia 
mieszkańców (redukcja emisji CO2, ograniczenia hałasu), a z drugiej to się po prostu opłaca.

silane CNG/LNG” – zapewnia 

Paweł Wojna, prezes zarządu 

Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej w Śremie.

„Mamy nadzieje, że inne 

gminy również pójdą ślada-

mi Śremu. Uważamy, że jest to 

bardzo słuszna droga do sku-

tecznego ograniczenia emisji 

CO2 oraz zmniejszenia hałasu 

w miastach. Gmina Śrem jest 

prekursorem ekologicznych 

działań transportowych, które 

– mam nadzieję – w niedalekiej 

przyszłości trafi ą również do 

innych gmin. Technologia na-

pędów gazowych jest rozwijana 
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Stacja LNG/CNG – tańsze tankowanie 

Tankowanie gazowych pojazdów w PGK Śrem realizowane będzie przez nowopowstającą stację LNG/
CNG. Przetarg na projekt i budowę stacji wygrała firma Cryogas M&T Poland, która zapewni również 
dostawy gazu ziemnego przez najbliższe 3 lata.
„Realizowane przez nas rozwiązanie to połączenie dostaw gazu ziemnego z jednoczesnym zapewnie-
niem infrastruktury do tankowania LNG/CNG – mówi Jarosław Patyk, wiceprezes w Cryogas M&T Po-
land. – W takim przypadku największą zaletą stojącą po stronie klienta jest stałość niskiej ceny gazu 
ziemnego względem oleju napędowego. Taki efekt można uzyskać np. poprzez umowny parytet do no-
towań ON. Dzięki temu klient ma długoterminową gwarancję, że przejście na zasilanie metanem będzie 
dla niego zawsze opłacalne”.

Ofertę firmy Cryogas M&T Poland wyróżnia kompleksowość rozwiązań. Firma we własnym zakresie 
dostarcza oraz utrzymuje i obsługuje urządzenia do tankowania LNG/CNG. Wszystko jest już wliczone 
w indywidualny parytet, a klient nie ponosi żadnych kosztów.
Zastąpienie gazu ziemnego z gazociągu w przypadku stacji tankowania LNG niesie wiele korzyści. Ze 
względu na większą gęstość oraz kaloryczność skroplonego metanu, tankowanie jest szybsze i bardziej 
efektywne. Brak gazociągu lub jego zbyt mała wydajność nie jest już żadną barierą, gdyż gaz LNG moż-
na dostarczyć i zatankować praktycznie wszędzie.

Rys. Cryogas M&T Poland

tamencie kluczowych klientów 

Iveco Poland.

3 × tak

Iveco Stralis CNG/LNG 

napędza 8-cylindrowy silnik 

Cursor Natural Power Euro 6 

z zapłonem iskrowym o mocy 

330 KM osiągający maksy-

malny moment obrotowy 

1300 Nm. Po prawej stronie, 

w miejscu gdzie standardowo 

znajduje się zbiornik paliwa, 

Stralis CNG/LNG ma zamon-

towany 500-litrowy zbiornik 

kriogeniczny na skroplony 

gaz ziemny (LNG). Po prze-

ciwnej stronie znajdują się 

4 wysokociśnieniowe butle na 

sprężony gaz ziemny (CNG) 

o łącznej pojemności 280 l. Wy-

korzystując CNG, Stralis może 

przejechać ponad 100 km, 

a korzystając z gazu skroplone-

go (LNG) – ponad 600 km.

Korzyści wynikające z eks-

ploatacji pojazdu CNG/LNG 

są bardzo wymierne. Różnica 

w kosztach zakupu samego pali-

wa gazowego wynosi około 20% 

w stosunku do oleju napędowe-

go. Drugim istotnym elemen-

tem jest fakt całkowitego braku 

wydatków i obsługi pojazdu 

przez Iveco od 15 lat i dlatego są 

to rozwiązania bardzo bezpiecz-

ne, a przede wszystkim opłacal-

ne inwestycje. Po drogach Euro-

py jeździ już ponad 12 000 tego 

typu pojazdów” – mówi Michał 

Fersten, dyrektor marketingu 

i produktu Iveco Poland.

„Mamy klientów, z który-

mi prowadzimy rozmowy na 

temat zakupu kolejnych sa-

mochodów CNG/LNG. Nie-

bawem w okolicy Śremu ma 

powstać stacja tankowania 

skroplonego gazu ziemnego, 

co stanowi mocny argument 

dla fi rm chcących rozwijać 

fl oty pojazdów zasilane gazem 

ziemnym” – dodaje Artur Bar-

tosiewicz, specjalista ds. samo-

chodów specjalnych w depar-

Michał Fersten, 
dyrektor marketingu 
i produktu Iveco Poland

„
 Technologia napędów 

gazowych jest rozwijana 
przez Iveco od 15 lat 
i dlatego są to rozwiązania 
bardzo bezpieczne, 
a przede wszystkim 
opłacalne inwestycje”.
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(ang. Blue Corridor) – sieci 

stacji tankowania LNG – do-

skonale wpisuje się w strategię 

Iveco, które w swojej ofercie 

ma pełną gamę pojazdów 

przystosowanych do napędu 

gazem ziemnym. Proekolo-

giczne działania są inicjowa-

ne także w Polsce i spotykają 

się z coraz większym zainte-

związanej z koniecznością sto-

sowania AdBlue. Trzecim – niż-

sza masa własna pojazdu wy-

nikająca z lżejszej jednostki 

napędowej oraz braku skompli-

kowanej instalacji oczyszczania 

spalin EGR i/lub SCR.

Ciągnik Stralis CNG/LNG, 

który zakupiło Przedsiębior-

stwo Gospodarki Komunalnej 

w Śremie, będzie współpraco-

wał z ruchomą podłogą Stas 

Eco-Floor. Zaletą tego typu 

naczep jest znaczne skrócenie 

czasu załadunku i rozładunku. 

Szybki załadunek umożliwia 

hydraulicznie otwierany dach, 

zaś rozładunek ułatwiają ru-

chome panele (System Cargo-

fl oor) zamontowane w pod-

łodze naczepy. Pojazd spełnia 

wymagania ładowności zgod-

ne z przepisami drogowymi. 

Przy kubaturze 92 m3 umoż-

liwia transport ponad 25 t

ładunku.

Światełko w tunelu

Zainicjowana przez UE 

i inne organizacje budowa 

tzw. „Niebieskich Korytarzy” 

resowaniem klientów. Stacje 

CNG działają już w większych 

ośrodkach miejskich, a pod 

koniec września br. w okoli-

cach Śremu powstanie pierw-

sza publiczna stacja tankowa-

nia LNG. Stacja ta być może 

zostanie włączona do progra-

mu „Niebieskich Korytarzy” 

i znajdzie się na międzyna-

„W najbliższym czasie zamierzamy wymienić wszystkie nasze pojazdy na samochody zasilane CNG/LNG” 
– mówi Paweł Wojna, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie. 
Niedawno do jego ekologicznej floty dołączyły Eurocargo z napędem CNG do selektywnej zbiórki odpadów 
i ciągnik Stralis CNG/LNG.

rodowej mapie dostępnych 

punktów tankowania LNG. 

Budowa stacji skroplonego 

gazu ziemnego umożliwi tan-

kowanie pojazdów, nie tylko 

przewoźników z Wielkopol-

ski, ale także samochodów 

tranzytowych zmierzających 

z Zachodu na Wschód. ▐

Fot. Iveco

Ekologiczne pojazdy to nie tylko korzyści dla środowiska, ale też 
dla kieszeni właściciela. Pierwszymi gazowymi pojazdami 
w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Śremie były dwa Iveco Daily. 

We flocie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie jest 
również Iveco Stralis CNG z zabudową śmieciarką. Zbiórka odpadów 
to idealne środowisko dla pojazdów zasilanych metanem.
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W 
naszym kraju znajduje się około 

60 obiektów dystrybucji sprężone-

go gazu ziemnego, z czego niecałe 

30 pełni funkcję publicznych. Niestety, nie 

zapowiada się, żeby miało ich przybywać 

w najbliższym czasie. Zbudowanie stacji tan-

kowania CNG jest znacznie droższe od bu-

dowy zwykłej stacji benzynowej czy punktu 

sprzedającego LPG – a koncerny paliwowe 

czy nawet PGNiG nie są zainteresowane ta-

kimi inwestycjami, bo na rynku jest za mało 

aut na CNG. Co zrobić w takiej sytuacji? Po-

stawić sobie własną stację tankowania tego 

najtańszego i legalnego paliwa.

Na początku – zaboli

Metr sześcienny gazu ziemnego wy-

starcza na przejechanie takiego samego, 

a nawet większego dystansu jak litr ben-

zyny czy ON. Eksploatacja samochodów 

Nadal dla entuzjastów?
W Polsce, rozwój sektora samochodów zasilanych sprężonym gazem ziemnym 
jest sparaliżowany z uwagi na brak stacji CNG. Brak stacji tłumaczy się brakiem samochodów, 
a brak samochodów wynika z braku stacji…

Ten domowy punkt tankowania oparty jest na garażowej 
sprężarce Small FMQ 2,5. Ma ona wydajność 
3,4 m3/h, pracując przy podłączeniu do gazociągu 
o niskim ciśnieniu, co pozwala na pełne zatankowanie 
gazem zbiorników samochodu osobowego w czasie 
kilkugodzinnego postoju. Na potrzeby zatankowania 
pojedynczego samochodu jest to bardzo wygodne, gdyż 
taka ilość gazu pozwoli na przejechanie od 200 do 
400 km, zależnie od warunków eksploatacji pojazdu i stylu 
jazdy kierowcy. Kolejną zaletą jest praca na napięciu 
230 V oraz stosunkowo niski pobór prądu – od 0,9 do 
1,2 kWh. Na uwagę zasługuje również umiarkowana głoś-
ność urządzenia w czasie pracy – zaledwie 49 dB, porówny-
walna z głośnością pracy domowego odkurzacza albo pralki.

Firma Pesta ze Stargardu Szczecińskie-
go zajmuje się dystrybucją olejów, 
smarów i akcesoriów motoryzacyjnych. 
W 2012 r. rozpoczęła proces wymiany 
floty na zasilaną gazem ziemnym. 
Uruchomiono stację sprężania gazu 
ziemnego wraz z instalacją tankującą.
Do obecnej chwili wymienionych zosta-
ło 14 pojazdów, którymi przemieszczają 
się przedstawiciele handlowi oraz 
wykonywane są dostawy do klientów. 
Podobne inwestycje przeprowadziły 
firmy Frega z Kielc oraz piekarnia 
Batmar ze Skarżyska-Kamiennego.

Niewielki kompresor CNG Phill P30 
pozwala na tankowanie auta z prędkością 
0,8÷2,2 m3 na godzinę, co oznacza, 
że napełnienie przeciętnego zbiornika 
w aucie osobowym na CNG zajmuje 8÷10 
godzin. Urządzenie można zamontować 
na ścianie budynku lub wewnątrz garażu. 
Wyposażony jest w wewnętrzny czujnik 
gazu, który na wypadek jakiejkolwiek 
nieszczelności instalacji gazowej – zarówno 
tej domowej, jak i tej samochodowej, 
pozwoli na wyłączenie kompresora i tym 
samym zapobiegnie ewentualnej kumulacji 
gazu w pomieszczeniu zamkniętym.
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System FsatFill szybkiego tankowania oparty na kompresorze BRC FuelMaker FMQ10 i magazynie 
gazu CNG 960 l (12×80 l), 198 m3 CNG – 66 m3 dostępne. System pozwala zatankować jednorazowo 
66 (79) m3 do zewnętrznych zbiorników przy nominalnym ciśnieniu 207 (247) MPa w butlach 
magazynu. Przy jednym kompresorze Big-Q czas na odbudowanie ciśnienia w magazynie 960 l 
wynosi 4 godziny. W ten sposób można zatankować pojazd w ciągu 5-7 minut.

Zbiornik 53 m3 CNG Zbiornik 53 m3 CNG

Elementy instalacji

zasilanych gazem ziemnym przynosi za-

tem korzyści ekonomiczne, na tyle duże, 

że właściciele takich pojazdów coraz chęt-

niej inwestują we własną infrastrukturę do 

tankowania CNG. Najlepiej postawić ją... 

pod domem lub w niedużej fi rmie. Może 

to zrobić każdy, kto ma na posesji zwykłe 

przyłącze gazowe i odpowiednio wysokie 

środki fi nansowe.

Rynek od kilku lat oferuje niewielkie 

kompresory do tankowania gazu z sieci 

miejskiej. Mają one zbyt małą wydajność, 

żeby dało się ich używać na normalnych 

stacjach, bo napełnienie zbiornika zajmuje 

przy ich użyciu kilka godzin, ale dla indy-

widualnych odbiorców w zupełności wy-

starczą – w końcu auto można tankować 

np. nocą. Tankowanie w nocy ma jeszcze 

jedną zaletę. Korzystając w licznika dwu-

taryfowego, wykorzystujemy do tanko-

wania samochodu tańszy prąd dostępny 

w godzinach nocnych. Pozwala to w jeszcze 

większym stopniu zmniejszyć koszty tan-

kowania. Metr sześcienny gazu ziemnego 

dostarczanego do gospodarstw domowych 

można kupić już za ok. 2 zł, co oznacza, że 

cena paliwa dla naszego pojazdu powinna 

spaść mniej więcej o połowę. Niestety, na 

drodze do popularności CNG w domu stoi 

cena – za urządzenia trzeba zapłacić od kil-

kunastu tysięcy złotych wzwyż. Przy dużych 

przebiegach dziennych rzędu 80÷100 km in-

westycja ma jednak szanse szybko się zwró-

cić, szczególnie, jeśli w gospodarstwie do-

mowym jest więcej niż jedno auto na CNG.

Rynek obfi tuje w urządzenia HRA 

(Home Refueling Appliance), umożli-

wiające tankowanie CNG we własnym 

zakresie. Są to sprężarki o niewielkiej wy-

dajności, które służą do tankowania gazu 

ziemnego w miejscu, w którym samochód 

przebywa, gdy nie jest używany. Sprężarki 

gazu ziemnego są obecnie urządzeniami 

bardzo bezpiecznymi, dającymi użyt-

kownikowi komfort, którego nie oferują 

inne paliwa. Szeroka gama modeli tych 

urządzeń jest dostosowywana do potrzeb 

klienta. Mogą pracować na wolnym po-

wietrzu, jak i w garażu, być zawieszone na 

ścianie bądź łatwo przemieszczane pomię-

dzy sąsiednimi posesjami dzięki mocowa-

nym przez producenta kółkom.

Sprężarki przydomowe dzielą się na: 

urządzenia napełniające klasy A – zapro-

jektowane dla instalacji zewnętrznej i we-

wnętrznej. Powinny mieć maksymalnie 

2 przyłącza napełniające i wydajność do 

7 m3/h. Sprężarki klasy A nie mają zbiorni-

ka zapasowego sprężonego gazu ziemnego. 

Drugim typem są urządzenia napełniające 

klasy B – zaprojektowane wyłącznie do 

instalacji zewnętrznej, mogą być uzupeł-

nione zbiornikami sprężonego gazu ziem-

nego o objętości do 960 l. Maksymalna 

wydajność sprężarek klasy B wynosi do 

20 m3/h, a liczba przyłączy jest ograniczona 

do 5. Urządzenia tego typu mogą z powo-

dzeniem służyć do tankowania CNG do sa-

mochodów osobowych (nawet kilku jedno-

cześnie). Mogą także znaleźć zastosowanie 

w fi rmach, w których używa się samocho-

dów dostawczych zasilanych CNG.

Złodzieje, sabotażyści

Na rynku dostępne są też są nowoczesne 

i kompaktowe stacje CNG o wydajności 

do 250 m3/h. Na świecie zainteresowanie 

takimi urządzeniami jest spowodowane 

przede wszystkim niskim kosztem pali-

wa z własnego punktu tankowania, który 

uniezależnia posiadacza od wahań ceno-

wych produktów rafi neryjnych. Stacja taka 

postawiona w dużej fi rmie jest w stanie ob-

służyć nawet do 120 pojazdów osobowych 

lub 100 dostawczych i tankować je odpo-

wiednio w 5 i 7 minut.

Zastosowanie w fi rmowych samocho-

dach paliwa gazowego ma jeszcze jedną 

zaletę. Kierowcy nie mają pokusy uzy-

skiwania korzyści nielegalnie. Paliwo jest 

Paweł Kozak,
właściciel marki kompresoryCNG.pl

Kompresor kontra kompresor, tak samo jak w motoryzacji Mercedes 
Sprinter kontra Lublin – to też samochody dostawcze, ale jak różne. Dla-
tego dobry kompresor CNG pisany przez duże „K” musi odpowiednio 
kosztować. Cena powinna być właściwa dla wysokiej jakości produktu. 
Są na rynku urządzenia CNG oferowane przez producenta, który spe-

cjalizuje się w produkcji kompresorów dla płetwonurków. Stosowana jest niby ta sama tech-
nologia, to samo ciśnienie, tyle że kompresor dla płetwonurka przepracowuje 200 godz. 
w sezonie, a kompresor CNG 200 godz. w ciągu dwóch tygodni. Dlatego, nieuczciwym 
– uważam – jest fakt zatajania przez producentów i polskich dystrybutorów informacji, że 
jednostki o różnych parametrach są zunifikowane. Wszystkie wyglądają i ważą tyle samo. 
Celowo nie podaje się obrotów, przy jakich pracują, bo wyszłoby na jaw, jak bardzo są wy-
silone. Klient wydaje pieniądze na kompresor CNG, a potem „martw się człowieku”. Niestety 
żaden z klientów, który kupił tani kompresor, nie ma już środków na kolejny, bo te środki już 
wydał. Z takimi doświadczeniami jest zostawiony sam sobie, a długofalowo oznacza to, że 
zrobi odwrót od CNG, co w konsekwencji dusi rynek.
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CuboGas Pocket to kompaktowa, zintegrowana stacja 
tankowania CNG. Zastosowany model sprężarki charak-
teryzuje się dwoma małymi nie smarowanymi cylindrami 
ściskania i czteroma etapami sprężania. CuboGas Pocket 
osiąga wydajność na poziomie bliskim 250 m3 CNG 
na 1 h. Wydajność kompresora jest zależna od ciśnienia 
zasilania. Zbiorniki magazynujące o pojemności 480 l 
pozwalają na swobodne tankowanie pojazdów nawet 
o zbiornikach łącznych 100 m3. Opcjonalne pomiarowanie 
w oparciu o licznik MicroMotion pozwala na połączenie 
systemu z każdym oprogramowaniem księgowym.

Samochody są tankowane 
„po pracy”. Tankowanie w warun-
kach niewielkiej firmy, podobnie 
jak w przypadku sprężarek 
przydomowych, odbywa się na 
zewnątrz. W przypadku większej 
liczby samochodów trzeba stosować 
sprężarki o większej wydajności, 
rzędu kilkunastu m3/h lub korzystać 
równocześnie z kilku mniejszych 
urządzeń.

bezawaryjne stacje CNG

wydajność 
przez inżynierięwww.nardi-kompresory-cng.pl

rozliczane w jednoznaczny sposób, za-

równo dla pracodawcy, jak i kierowców. 

Niestety często w fi rmach samochody 

i urządzenia są...  sabotowane. Kompreso-

ry mogą być niszczone, a w autach prepa-

rowane usterki. Wytłumaczenie jest proste 

– w wielu przypadkach kierowcy usiłują 

zniechęcić swoich pracodawców do tego 

rozwiązania. Pracownicy często „dorabiają” 

sobie, kradnąc paliwo. W aucie na CNG nie 

da się tego zrobić. Dlatego realne oszczęd-

ności mogą się okazać znacznie większe, niż 

wynikałoby to z prostych wyliczeń.

Najlepszy kompresor to ten pracujący 

bez oleju. Użytkownik nie musi martwić się 

o separacje oleju od gazu, oraz kiedy i w ja-

kiej skali ona wystąpi. Nie trzeba nikomu tłu-

maczyć, że olej poniesiony wraz z gazem do 

pojazdów, uszkadza wtryski paliwowe – bo te 

są przeznaczone do wtrysku gazu, a nie inne-

go w swej gęstości czynnika, jakim jest olej. 

W bezolejowych kompresorach tłoko-

wych tarcie między współpracującymi 

elementami (tłok – cylinder) eliminuje 

się poprzez zastosowanie specjalnych ma-

teriałów o niskim współczynniku tarcia. 

Pierścienie tłoka wykonane są najczęściej 

z tefl onu, natomiast w cylindrach stosu-

je się specjalne wkłady tefl onowe. Dzięki 

zastosowaniu materiałów samo smarnych 

niepotrzebne jest stosowanie oleju. Spe-

cjalnie skonstruowane łożyska zamknięte 

są w szczelnej na cały okres eksploatacji 

obudowie, wypełnionej smarem stałym.

Otwiera się przed nami nowa perspek-

tywa. Stojąc w obliczu ograniczonego zain-

teresowania rozwojem ogólnodostępnych 

stacji CNG w Polsce, użytkownicy pojaz-

dów na gaz ziemny biorą sprawy w swoje 

ręce. Sprężarki HRA (przydomowe) sta-

nowią realną alternatywę dla publicznych 

stacji sprężania gazu ziemnego. Ich szersze 

zastosowanie powinno doprowadzić do 

większej popularyzacji samochodów zasi-

lanych gazem ziemnym. Upowszechnienie 

sprężarek przydomowych nie zmieni faktu, 

że przejazdy na dłuższych dystansach nadal 

będą wymagać dokładnego zaplanowania 

podróży. Jednak większość użytkowników 

(także fi rm), przez znaczną część roku uży-

wa samochodów w ruchu lokalnym, dzięki 

czemu zawartość zbiornika CNG pokrywa 

dzienne zapotrzebowanie silnika na paliwo 

z dużym zapasem. ▐

Michał Mariański
Fot. KompresorCNG, BRC Fuelmaker, Cubogas
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„Mobilki” „Mobilki” z gazemz gazem
Ze względu na specyfikę polskiego rynku przewozów towarów niebezpiecznych główny Ze względu na specyfikę polskiego rynku przewozów towarów niebezpiecznych główny 
wolumen takich operacji transportowych opiera się na przewozach w cysternach wolumen takich operacji transportowych opiera się na przewozach w cysternach 
drogowych. Większość stanowią transporty masowe, z których ponad 70% to paliwa ciekłe, drogowych. Większość stanowią transporty masowe, z których ponad 70% to paliwa ciekłe, 
a wśród nich gaz LPG oraz skroplony LNG.a wśród nich gaz LPG oraz skroplony LNG.

Ponieważ gazy uwolnione ze zbiorni-

ka transportowego, często pod wy-

sokim ciśnieniem, rozprzestrzenia-

ją się bardzo łatwo i mają dużą zdolność 

penetracji terenu, trzeba traktować je, 

jako wymagające szczególnej staranności. 

Tak w doborze narzędzi transportowych, 

jak ich jakości, wreszcie zachowania wy-

maganych procedur, w tym wyszkole-

nia pracowników odpowiedzialnych za 

poszczególne etapy działań związanych 

z transportem.

Skromnie

Ze względu na duże wymagania co do 

cystern gazowych, rynek nie rozpieszcza 

liczbą producentów oferujących tego ro-

dzaju pojazdy. Wyróżniamy cysterny do 

przewozu i dystrybucji LPG (Liquefi ed 

Petroleum Gas), czyli popularnego propa-

nu-butanu oraz LNG (Liquefi ed Natural 

Gas), czyli gazu ziemnego. LPG przewożo-

ny w cysternach pod ciśnieniem jest cie-

czą podobnie jak LNG, jednak ten ostat-

ni wymaga zbiornika kriogenicznego ze 

względu na to, że gaz ziemny staje się cie-

czą poniżej –162°C. Jednocześnie podczas 

skraplania metanu jego objętość redukuje 

się 630 razy, dzięki czemu przewożona 

„gęstość energii” skroplonego gazu ziem-

nego jest niezwykle duża. Dla przykładu 

przewożąc jedną cysterną 18 t LNG, ilość 

taka starczyłaby na ogrzanie domu miesz-

kalnego przez 12 lat.

Producenci pojazdów do przewozu gazu 

oferują obecnie cysterny naczepy, cysterny 

odejmowalne, cysterny ze stałą zabudową, 

przyczepy ze stałą zabudową oraz przy-

czepy z odejmowalną zabudową. Naczepy 

w wersjach dwu- i trzyosiowych mogą 

mieć zbiorniki o objętości od 36 do 

62 m3. Autocysterny zdejmowane lub na 

stałe mocowane jako nadbudowy mogą 

mieć zbiorniki o pojemnościach od 6,5 

do 32 m3. Zdolność transportowa auto-

cystern wynosi od 3 do 26 t skroplonego 

gazu LPG. Z kolei pojemność cystern LNG 

może się kształtować od 19 m3 (10 t LNG) 

– w przypadku cysterny kontenerowej do 

43 m3 (22 t LNG) – w przypadku autocy-

sterny. Wszystkie muszą spełniać wymogi 

przepisów ADR dotyczące transportu nie-

bezpiecznych substancji i środków na dro-

gach publicznych.

Do 25 bar

Rosnące koszty transportu oraz zwięk-

szona konkurencja zmuszają przewoź-

ników do eksploatacji cystern o coraz 

większej ładowności. Dlatego cysterny ga-

zowe powinny wyróżniać się bardzo niską 

masą własną. Chcąc w bezpieczny sposób 

ją obniżyć, stosuje się lekkie wyposaże-

nie układu jezdnego, czyli felgi, zbiorniki 

powietrza i nogi podporowe wykonane 

ze stopów aluminium. Obecnie zwraca 

się także uwagę na trwałość cystern wraz 

z osprzętem, dlatego często stosowane są 

tu materiały ze stali nierdzewnej.

Projektując cysterny gazowe, kon-

struktorzy mają postawione za cel przede 

wszystkim uzyskanie najwyższych stan-

dardów bezpieczeństwa pojazdu. Wyko-

rzystuje się tu projekty 3D oraz analizy 

Metodą Elementów Skończonych (MES), 

które pozwalają tworzyć lekkie konstruk-

cje bez utraty jakości czy odpowiedniego 

poziomu wytrzymałości. W procesie pro-

dukcji zbiorniki są spawane automatycznie 

i bardzo dokładnie testowane. Wszystkie 

przechodzą kompletną kontrolę radiogra-

fi czną spoin w celu zapewnienia maksi-

mum bezpieczeństwa. Najczęściej cysterny 

LPG pracują przy ciśnieniu roboczym wy-

noszącym 19 bar, ale w fabryce muszą za-

liczyć testy ciśnieniowe wynoszące 25 bar. 

Choć jest to duży margines bezpieczeń-

stwa i tak zbiorniki napełnia się gazem 

maksimum do 80% objętości, aby unik-

nąć rozerwania przy zmianie temperatur. 

Właśnie dlatego zbiorniki naczep, nad-
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budówek i przyczep są zawsze z zewnątrz 

przykrywane „tarczą słoneczną”, która 

chroni je przed zbytnim nagrzewaniem. 

Z kolei LNG przewożone w cysternach ma 

ciśnienie rzędu 2 bar i temperaturę poniżej 

–162°C. Konstrukcja cysterny pozwala na 

podniesienie ciśnienia do ok. 8 bar. 

We wszystkich przypadkach przed do-

stawą do klienta przeprowadza się też 

pomiary objętościowe cystern, testy bez-

piecznego ładowania, kalibrację urządzeń 

pomiarowych oraz testy hamulcowe. 

W próżni

Konstrukcja naczepy cysterny gazowej 

na pierwszy rzut oka jest dość prosta: pod-

wozie, rama (nie zawsze), zbiornik i arma-

tura z układem dystrybucyjnym. Jednak to 

tylko pozory. Za typowe należy uznać wy-

łącznie podwozie składające się z osi BPW, 

SAF lub MB z hamulcami tarczowymi, za-

wieszone pneumatycznie. 

Aby przewieźć skroplony LPG, korzy-

sta się z samowspierających zbiorników 

cylindrycznych, zakończonych dennica-

mi z przodu i z tyłu, wykonanymi ze stali 

drobnoziarnistej o podwyższonej wytrzy-

małości. Jest to jedna komora ciśnieniowa, 

ale przedzielona ściankami działowymi. 

Zbiornik taki jest także uzbrojony we właz 

inspekcyjny, centralnie umieszczony na 

końcówce miskowej, termometr, dolny za-

wór fazy płynnej oraz dolny zawór fazy ga-

zowej, obydwa z wbudowanym pneuma-

tycznym zaworem zabezpieczającym przed 

przepełnieniem. Jest jeszcze obowiązkowo 

pneumatyczny przycisk awaryjny zamy-

kający zawory w nagłych wypadkach oraz 

szafk a z przykryciem umieszczona pod 

cysterną pomiędzy osiami, w której znaj-

duje się osprzęt rozładowujący. Armatura 

i układ dystrybucyjny w zamykanej obu-

dowie to przede wszystkim pompa mecha-

niczna LPG marek Blackmer lub Corken 

(za dopłatą hydrauliczna), zestaw pomia-

rowy Liquid Controls z drukarką, zawór 

załadowczy, fi ltr umieszczony przed pom-

pą i manometr za pompą, wąż spustowy 

czy zawór spustu grawitacyjnego.

Z kolei zbiorniki do przewozu skroplo-

nego LNG to już całkiem inna historia. 

Gaz LNG transportowany jest z fabryki 

skraplania do stacji regazyfi kacji w spe-

cjalistycznych cysternach kriogenicznych, 

utrzymujących niską temperaturę skro-

plonego gazu w trakcie jego przewożenia. 

Z tego powodu w budowie zbiorników krio-

genicznych wykorzystywane są specjalne 

dość skomplikowane technologie izolacyjne, 

co powoduje, że niewiele fi rm zajmuje się 

ich produkcją. Konstrukcja cystern LNG jest 

dwupłaszczowa. Wewnętrzna część jest wyko-

nana ze stali nierdzewnej, zewnętrzna ze stali 

węglowej. Pomiędzy nimi znajduje się system 

izolacji wielowarstwowej wykorzystujący 

próżnię oraz najnowocześniejsze materiały 

izolacyjne. Typowa cysterna ma pojemność 

18 t, z których po regazyfi kacji można uzyskać 

aż 25 600 m³ paliwa w postaci gazowej.

W zakresie armatury zbiornik krioge-

niczny wyposażony jest w instalację słu-

żącą do napełniania i rozładunku gazu 

oraz w system podnoszenia ciśnienia wraz 

W ofercie czeskiej firmy VPS znajdują się naczepy LPG, 
nadbudówki i przyczepy. Standardowa pojemność naczep 
waha się od 36 do 62 m3. W przypadku nadbudówek 
pojemność to 13 do 32 m3. Bramy zakładu w przeciągu 
15 lat opuściło już ponad 750 cystern gazowych.

Załadunek (zakup) LPG odbywa się w jednostkach masy, czyli kilogramach, 
natomiast dostawa do stacji (sprzedaż) w jednostkach objętości – litrach. Dlatego 
w cysternach stosuje się układy dystrybucyjne z przepływomierzem masowym 
wraz z komputerem przepływu. Pozwala to na dokładne rozliczenie dokonanych 
transakcji, gdyż umożliwia jednoczesny pomiar masy oraz objętości.

Wieloletnie doświadczenie przy produkcji i ser-
wisowaniu cystern NCG-48 oraz zebranie i przeana-
lizowanie wszystkich uwag dostarczonych przez 
klientów pozwoliło firmie BC-LDS na wykonanie w pełni 
uniwersalnej cysterny przeznaczonej do transportu 
i dystrybucji gazów skroplonych. Cysterna NCG-48 
o pojemności 48 m3 firmy BC-LDS z Ostrowca została 
uznana za Produkt Roku XIX Międzynarodowych 
Targów Stacja Paliw 2012.

Przed oddaniem cysterny przenośnej do eksploatacji 
powinna być wykonana próba szczelności oraz 
sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania całego 
wyposażenia obsługowego. Jeżeli zbiornik i jego 
wyposażenie były poddane próbie ciśnieniowej 
oddzielnie, to po zmontowaniu powinny być wspólnie 
poddane próbie szczelności. Takie usługi oferuje m.in. 
firma Szumlakowski z Brzegu, wykonując badania 
dozorowe wymagane przez TDT. 

Firma Stokota w ofercie posiada 
naczepy LPG, nadbudówki i przy-
czepy. Standardowa pojemność 
naczep wynosi 45 m3, lecz 
pojemności 43, 48, i 50 m3 są 
również możliwe. W przypadku 
nadbudówek pojemność waha się 
od 14 do 26 m3, a w przypadku 
przyczep od 22 do 36 m3.
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z parownicą. Zbiornik wyposażony jest 

również w zestaw zaworów bezpieczeństwa 

zabezpieczających wnętrze przed nad-

miernym wzrostem ciśnienia oraz płytkę 

bezpieczeństwa, umieszczoną w górnej 

części płaszcza zewnętrznego, której za-

daniem jest zabezpieczenie przestrzeni 

próżniowej przed nadmiernym wzrostem 

ciśnienia w razie przecieku medium do 

przestrzeni międzypłaszczowej.

Priorytet

Ilość przewożonych transportem dro-

gowym towarów niebezpiecznych syste-

matycznie wzrasta. Szacuje się, że obecnie 

w Polsce w cysternach jest przewożonych 

rocznie ok. 100 mln t materiałów niebez-

piecznych (bez przewozów tranzytowych, 

wykonywanych przez przewoźników za-

granicznych). Duża liczba przewozów 

skutkuje też odpowiednio wysokim ryzy-

kiem udziału w wypadkach, stąd bezpie-

czeństwo cystern gazowych stoi tu ponad 

wszystkim innym.

Już na etapie produkcji, fabryka wy-

puszczając taką cysternę, załącza tzw. 

„Listę Producenta” określającą materiały, 

które w danej cysternie mogą być przewo-

żone. Dodatkowo, konstrukcja cysterny 

opisana jest kodem, który pozwala na po-

znanie szczegółów jej budowy i przyjętych 

rozwiązań technicznych. Każda powinna 

być wyposażona w metalową, odporną 

na korozję tabliczkę, trwale przymoco-

waną do cysterny w miejscu widocznym, 

łatwo dostępnym dla kontroli. Na tablicz-

ce powinny być naniesione dane zależne 

od przeznaczenia cysterny. Najczęściej 

wymagane jest podanie numeru zatwier-

dzenia typu, nazwa lub znak wytwórcy, 

ciśnienie próbne (ciśnienie manome-

tryczne), pojemność, a dla zbiorników 

wielokomorowych – pojemność każdej 

komory, materiał zbiornika wraz z normą 

materiałową, jeżeli to możliwe i wykładzi-

ny ochronnej, o ile występuje, ponadto, 

na cysternach napełnianych lub opróż-

nianych pod ciśnieniem, powinno być 

podane najwyższe dopuszczalne ciśnienie 

robocze. Zbiorniki i ich wyposażenie mu-

szą być poddawane badaniom okresowym 

w ustalonych przedziałach czasu. Badania 

okresowe obejmują: sprawdzenie stanu ze-

wnętrznego i wewnętrznego oraz hydrau-

liczną próbę ciśnieniową.

Jednostki transportowe przewożące 

tylko jeden rodzaj paliwa oznacza się, 

umieszczając z przodu i z tyłu tablice 

pomarańczowe z numerami zagrożenia 

i numerem UN towaru niebezpiecznego. 

W przypadku LPG podaje się w liczniku 

liczbę 33 (ciecz łatwo zapalna) oraz w mia-

nowniku liczbę 1965 (mieszanina węglo-

wodorów – gazy skroplone). W przypadku 

LNG podaje się numery odpowiednio 223 

i 1972 (gaz ziemny schłodzony palny).

W rozumieniu umowy ADR za bez-

pieczeństwo transportu towarów niebez-

piecznych, w tym paliw płynnych, odpo-

wiedzialni są: nadawca, przewoźnik oraz 

odbiorca. Zadaniem przewoźnika jest 

bezpieczne przemieszczanie powierzone-

go towaru po drogach publicznych, a do 

jego obowiązków należy upewnienie się, że 

w pojeździe znajduje się wymagana doku-

mentacja, nie upłynął termin następnego 

badania dla cysterny, na jednostce trans-

portowej umieszczono wymagane ozna-

kowanie i nalepki ostrzegawcze, w pojeź-

dzie znajduje się wyposażenie wymagane 

w pisemnych instrukcjach dla załogi, 

w tym gaśnice spełniające wymagania co 

do liczby i jakości. Oczywiście do obo-

wiązków przewoźnika należy także spraw-

dzenie, czy jednostka transportowa nie jest 

nadmiernie załadowana i czy pojazd-cy-

sterna nie ma oczywistych wad tj. wycie-

ków, pęknięć, braków w wyposażeniu itp.

Jesteśmy wiodącym krajem w Europie, 

jeśli chodzi o liczbę aut osobowych zasila-

nych LPG. W szczytowym okresie popu-

larności autogazu w Polsce, w okolicach 

2008 r., na krajowym rynku funkcjono-

wało blisko 6800 stacji autogazu, co było 

ewenementem na skalę światową. Blisko 

połowę z nich stanowiły tzw. samodzielne 

moduły autogazu, czyli stacje sprzedające 

wyłącznie gaz płynny. Mobilny transport 

LPG ma więc wzięcie, ponieważ do każdej 

stacji należy ten gaz dowieźć. Importerzy 

paliwa, a także przewoźnicy i producen-

ci specjalistycznych cystern oczywiście 

korzystają na gazowym boomie. Z kolei 

jeśli chodzi o LNG już ustawia się kolej-

ka fi rm, które chcą zarobić na otwarciu 

rynku. Gdy uruchomiony zostanie w Świ-

noujściu gazoport, do kraju statkami bę-

dzie można sprowadzić nawet 5 mld m3 

tego surowca. To jedna trzecia tego, ile 

dziś zużywamy. Nic dziwnego, że rynek 

LNG przyciągnął spółki, które dotychczas 

nie miały szans konkurować z PGNiG. 

W biznes ten weszły już fi rmy Duon (im-

portuje LNG cysternami samochodowy-

mi m.in. ze Wschodu i z Belgii) czy Sile-

sia LNG (skrapla gaz z polskich kopalni). 

W segment LNG wszedł też Barter, im-

porter węgla i gazu płynnego LPG. Stąd 

na rynku widać już wzrost zamówień na 

specjalistyczne cysterny LNG. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański, BC-LDS, Stokota, VPS

Tankowanie LNG 
do zbiorników pojaz-
dów odbywa się przez 
pompy, inaczej niż 
w przypadku stacji 
tankowania CNG, 
gdzie wykorzystuje się 
kompresory. Dzięki temu 
proces tankowania LNG 
jest szybszy niż CNG. 

Cysterna kriogeniczna to najwyższy poziom, jeśli chodzi o budowę cystern. 
Popularne są zbiorniki zamontowane w ramie zgodnej z wymiarami kon-
tenera 20-stopowego. Ich średnica zewnętrzna wynosi 2360 mm, zapew-
niając pojemność geometryczną zbiornika wewnętrznego 19 m3. Konte-
nerowa forma zbiornika powoduje, że jest on bardzo uniwersalny i może 
być używany w transporcie kombinowanym, łączącym kilka rodzajów prze-
wozów (morski, kolejowy, drogowy). Niestety nie oferuje on specjalnie du-
żych ładowności – maksymalna masa przewożonego ładunku wynosi 10 t. 
Zbiornik buduje się w formie dwóch cylindrów włożonych jeden w drugi. 
Pomiędzy nimi panuje próżniowa izolacja cieplna na poziomie 0,005 mbar. 

Służby ratownicze na miejscu wypadku ostrzegane są 
o potencjalnym zagrożeniu przez oznakowanie pojazdu. 
To jednak trochę za mało. Konieczne jest wtedy uzyskanie 
dokładnej, wyczerpującej informacji o rodzaju ładunku, 
zagrożeniach jakie stwarza czy o jego ilości. Dokumenta-
cja dotycząca ładunku zgodnie z przepisami ADR powinna 
być „przechowywana w kabinie pojazdu w taki sposób, 
aby była łatwo dostępna”, oddzielona od innych 
dokumentów, niezwiązanych z przewożonym ładunkiem, 
tak by niemożliwe było ich wymieszanie. 
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To już kolejna nowoczesna stacja 

serwisowa należąca do TT-Th er-

mo King. Na działce o powierzchni 

10 tys. m2 znajduje się hala serwisowa z sze-

ścioma pełnowymiarowymi stanowiskami 

naprawczymi, wyposażona w specjalistycz-

ny sprzęt i bogato zaopatrzony magazyn 

z oryginalnymi częściami Th ermo King. 

W części biurowej zaprojektowano prze-

umożliwiający swobodne manewrowanie 

samochodami ciężarowymi.

Zmiana ta korzystnie wpłynęła na ob-

sługę klientów. Większa liczba stanowisk 

serwisowych skróciła czas oczekiwania na 

naprawę. W porównaniu do poprzedniej 

siedziby, potencjał usług serwisu Białystok 

wzrósł trzykrotnie. Dogodne położenie 

stacji bezpośrednio przy trasie S8, ułatwia 

natomiast dojazd do niej. 

Stacja w Jeżewie Starym oferuje pełny 

zakres usług serwisowych. Wykonywane 

są inspekcje, przeglądy, naprawy gwaran-

cyjne, pogwarancyjne i powypadkowe 

agregatów chłodniczych Th ermo King, 

a także agregatów innych marek. Prowa-

dzona jest także kompleksowa obsługa 

urządzeń klimatyzacji i ogrzewania po-

stojowego Webasto oraz Eberspaecher. 

Dodatkowo na miejscu można wykonać 

badania poprawności wskazań czujników 

temperatury wszystkich rodzajów rejestra-

torów oraz nadwozi, wg ATP. 

Wysoką jakość usług serwisowych za-

pewnia wykwalifi kowany zespół, posiada-

jący wieloletnie doświadczenie i umiejęt-

ności potwierdzone licznymi certyfi katami 

Th ermo King. Stacja jest czynna od po-

niedziałku do piątku w godz. 7.00–21.00, 

w soboty od 8.00 do 16.00.  ▐

Nowa stacja serwisowa 
Thermo King
Od listopada 2014 r. białostocka stacja serwisowa 
TT-Thermo King pracuje w nowym obiekcie, który mieści się 
w Jeżewie Starym, bezpośrednio przy trasie S8 
Białystok – Warszawa.

Wojciech Żołądek, 
prezes TT-Thermo King

Naszym priorytetem od 
wielu już lat jest syste-
matyczny rozwój sieci 
serwisowej oraz popra-
wa standardów obsługi 

klienta. Otwarcie nowego obiektu w Jeże-
wie jest kolejnym etapem naszych działań. 
Mamy nadzieję, że nowa lokalizacja jesz-
cze bardziej zwiększy zadowolenie klien-
tów z naszych usług, a dogodne położenie 
przyczyni się do powiększenia ich grona.

stronną recepcję oraz biuro handlowe. 

Klienci mają do swojej dyspozycji kom-

fortowy  pokój wypoczynkowy z udogod-

nieniami (własnym węzłem sanitarnym, 

kuchnią i TV) oraz przestronny parking, 

„Niektórzy klienci potrzebują jednocześnie du-
żej ładowności i niskiej kabiny. FH i FH16 z kabiną 
z obniżonym dachem spełniają obydwa te warunki, 
pozwalając tworzyć zestawy drogowe napędzane 
silnikiem o mocy do 750 KM i dopuszczalnej masie 
całkowitej do 120 t” – mówi Roger Brorsson, mene-
dżer produktu ds. Volvo FH w Volvo Trucks.

Volvo FH i FH 16 z obniżonym dachem oferują ta-
kie same konfiguracje układu napędowego, poziom 
komfortu i wszechstroność, jak pojazdy wyposażone 
w inne wersje kabin, przy kilku istotnych różnicach. 
Dach kabiny został obniżony o 190 mm i jest cał-
kowicie płaski – anteny i inne wyposażenie zamon-
towano w innych miejscach. Dzięki temu możliwe 
jest skonfigurowanie pojazdu o wysokości całkowitej st skonfigurowanie pojazdu o wysokości całkowi

Duża moc w małych 
gabarytach
Volvo FH i FH16 są dostępne 
także z kabiną z obniżonym 
dachem, opracowaną specjalnie 
z myślą o wydajnym transporcie 
górniczym i zastosowaniach 
wymagających korzystania z żu-
rawia w przestrzeni nad kabiną.

3,2 m, który bez problemu mieści się w typowych 
tunelach kopalnianych wysokich najwyżej na 3,4 m. 

W rezultacie, firmy z sektora wydobywczego 
mogą korzystać z mocy i ładowności najnowszej 
serii FH w celu zwiększenia wydajności pracy. Ni-
ski, płaski dach kabiny ułatwia również montaż żu-
rawia leśnego, który po złożeniu znajduje się nad 
kabiną. Łatwiejsze jest także podnoszenie ładunków 
w przestrzeni przed pojazdem.

W celu zwiększenia poziomu ochrony przed spa-
dającymi obiektami, można zamówić aluminiową 
osłonę dachu. Podnosi ona wysokość kabiny zaled-
wie o 15 mm. Zapewnia natomiast nie tylko większe 
bezpieczeństwo, ale także dodatkowe wyciszenie 
wnętrza kabiny.

Volvo FH i Volvo FH16 z kabiną z obniżonym da-
chem są dostępne na wszystkich rynkach od Euro 3 
do Euro 6 od grudnia 2014 r. ▐

Fot. Volvo
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Konkurs miał dwa etapy. Najpierw 

uczestnicy musieli odpowiedzieć 

na pytania sprawdzające ich wiedzę 

z zasad racjonalnego kierowania pojazdem 

i optymalizacji zużycia paliwa. Następnie, 

każdy mógł się wykazać swoimi umiejęt-

nościami, siadając za kierownicą Renault 

Trucks T 460 Optifuel wyposażonego 

w silnik DTI 11.

Trasa fi nałowa o długości 28 km składała 

się z odcinka autostradowego oraz odcinka 

miejskiego. Limit czasu przejazdu wynosił 

30 minut. Aby zapewnić wszystkim uczest-

nikom równe szanse, o kolejności startów 

i przyporządkowaniu pojazdów decydo-

wał los. Sprawdzano również ciśnienie 

w oponach. Każdej grupie zawodników to-

warzyszył pojazd sędziowski, którego zało-

ga miała za zadanie notowanie wszelkich 

czynników zewnętrznych, które mogłyby 

zafałszować ocenę przejazdu.

Podczas oceny kierowców pod uwagę 

brano: efektywność jazdy, prędkość i zuży-

cie paliwa. Dane były analizowane na pod-

stawie wskazań systemu Optifuel Infomax 

Renault Trucks. Każdy kierowca otrzymy-

wał raport, dokładnie opisujący jego styl 

jazdy podczas konkursowego przejazdu. 

Poczynania swojego kierowcy na bieżąco 

mogli śledzić członkowie jego zespołu. 

Było to możliwe dzięki oprogramowaniu 

do zarządzania fl otą Optifl eet.

Vive La France

Podczas międzynarodowego fi nału naj-

lepszy okazał się Stéphane Saves, francuski 

kierowca z fi rmy Semezies. Wyprzedził on 

swojego francuskiego kolegę – Jean Philip-

pe Rioux, reprezentującego fi rmę Stef, oraz 

26-letniego Węgra – Daniela Nagy z fi rmy 

Kata-Kamion.

„Czułem, że mam szansę. Przesze-

dłem przyzwoite przeszkolenie w Renault 

Trucks z zakresu technik ekonomicznej 

jazdy, dzięki któremu udało mi się zmniej-

szyć zużycie paliwa o 6 l na każde 100 km. 

Jestem bardzo zaangażowany w program 

Optifuel. Na co dzień używam Infomaxa, 

co pomaga mi doskonalić swoje wyniki. 

Podczas konkursu ciśnienie było ogrom-

ne... Dopiero, gdy przekroczyłem linię 

mety, cały stres odszedł! Jestem bardzo 

zadowolony, że wygrałem konkurs i mam 

nadzieję, że obronię tytuł w przyszłym 

roku. Być może przekażę pałeczkę kole-

dze z mojej fi rmy. Mamy bardzo utalen-

towanych kierowców!” Corinne Semezies, 

zarządzająca fi rmą Semezies nie kryła 

radości ze zwycięstwa swojego kierowcy. 

„Ta nagroda potwierdza zaangażowanie 

Niepoprawni perfekcjoniści
28 zawodników z piętnastu krajów spotkało się w Nicei pod koniec października 2014 r., 
aby powalczyć o tytuł mistrza jazdy ekonomicznej w międzynarodowym finale konkursu 
zorganizowanego przez Renault Trucks – Optifuel Challenge 2014. Zanim jednak trafili do Nicei, 
zostali wyłonieni spośród 6000 zawodników z 1200 firm transportowych. 

„Czułem, że mam szansę. Przeszedłem 
przyzwoite przeszkolenie w Renault Trucks 
z zakresu technik ekonomicznej jazdy, dzięki 
któremu udało mi się zmniejszyć zużycie 
paliwa o 6 l na każde 100 km” – tak swoje 
zwycięstwo w międzynarodowym finale kon-
kursu komentował Stéphane Saves. Obok 
zwycięzcy jego szefowa Corinne Semezies.

Druga część konkursu polegała na przejechaniu w sposób jak najbardziej racjonalny wyznaczonego odcinka trasy przebiegającej 
po drogach publicznych. Kierowca musiał zmieścić się w czasie. Do dyspozycji miał 30 minut.
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Stephane i całego zespołu kierowców Se-

mezies w obniżanie zużycia paliwa”. Firma 

zatrudnia na stałe 12 kierowców. „Kła-

dziemy duży nacisk na szkolenie naszych 

kierowców. Po wyszkoleniu przekazują oni 

zdobytą wiedzę swoim kolegom. Optifuel 

Infomax generuje informacje, które po-

zwalają każdemu poprawić swoje wyniki, 

ale kierowcy nie konkurują ze sobą. Nasza 

fi rma to przede wszystkim biznes rodzin-

ny, prowadzony w rodzinnej atmosferze” 

– podsumowała Corinne. Dzięki polity-

ce szkolenia kierowców fi rma oszczędza 

25 000 l paliwa rocznie. 

Stéphane Saves wygrał kartę upominko-

wą opiewającą na kwotę 8000 euro, która 

może być zrealizowana w każdym sklepie, 

oraz mini iPada i nawigację Nav’Truck 

GPS do samochodów ciężarowych z ma-

pami Europy. Natomiast jego fi rma przez 

rok może użytkować bezpłatnie Renault 

swoją technikę jazdy, dążąc do doskona-

łości. Ale przede wszystkim, kocha swój 

zawód.” Jean Philippe Rioux wygrał kartę 

upominkową opiewającą na kwotę 2000 

euro oraz urządzenie Nav’Truck Europa 

i mini iPada. Zatrudniająca go fi rma otrzy-

mała kupon o wartości 3000 euro do reali-

zacji w Renault Trucks.

Przeczucie nie zawiodło

Trzecie miejsce zdobył 26-letni Węgier Da-

niel Nagy z fi rmy Kata-Kamion. Jednocześnie 

okazał się najlepszy w regionie Europy Cen-

tralno-Wschodniej. Przedstawiciel marke-

tingu w lokalnej sieci dystrybucyjnej Renault 

Trucks przekonał Daniela do wzięcia udziału 

w Optifuel Challenge. Miał przeczucie, że 

młody kierowca ma duże szanse na wygraną, 

zważywszy na jego dbałość o ekonomiczną 

i racjonalną technikę jazdy. „Firma, w któ-

rej pracuję, należy do mojej rodziny, więc 

robię, co mogę, aby zmniejszyć swoje zu-

życie paliwa” – wyjaśnia Daniel. Również 

Istvan Nagy, właściciel fi rmy Kata-Kamion 

podkreśla, że jego fi rma poświęca znaczną 

uwagę wynikom spalania swoich kierow-

ców, które są regularnie monitorowane. 

Najlepsi kierowcy są wynagradzani. Mają 

wpływ na to, jakim pojazdem jeżdżą, a na-

wet mogą wybierać sobie trasy. „Dzisiaj je-

stem podekscytowany. Cieszę się, że jeden 

z naszych kierowców stanął na podium 

wśród zwycięzców, jeszcze bardziej napa-

wa mnie dumą, że to mój syn!” – podkreśla 

Nagy senior. Daniel otrzymał kartę upo-

minkową opiewającą na kwotę 1000 euro, 

urządzenie Nav’Truck z mapami Europy 

i mini iPada, a jego fi rma dostała bon upo-

minkowy na kwotę 2000 euro do realizacji 

w Renault Trucks.

Polski fi nalista Paweł Bucior z fi rmy Sty-

ropianex zdobył 15. miejsce z wynikiem 

26,5 l/100 km. Odcinek fi nałowy przeje-

chał z prędkością średnią 50,6 km/h. Naj-

lepszy wynik to 28,7 l/100 km przy śred-

niej prędkości 62,8 km/h.

Trzech fi nalistów Optifuel Challenge 

pokazuje, że nie ma reguły. Wśród najlep-

szych kierowców są zarówno ci z długim 

doświadczeniem za kółkiem, jak i młodzi, 

ambitni, nie obciążeni bagażem nawyków. 

W każdym wieku można się szkolić, wyciągać 

wnioski i doskonalić swoją technikę jazdy.

Kolejny Optifuel Challenge rozegra się 

w tym roku. W Polsce będzie to już siód-

ma edycja tego konkursu. Po dużym odze-

wie ze strony fi rm w 2014 r., organizator 

Podczas międzynarodowego finału Optifuel Challenge 2014 uczestnicy musieli wykazać się 
wiedzą teoretyczną z zakresu zasad ekonomicznej i racjonalnej jazdy. 

„Dzisiaj jestem podekscytowany. Cieszę się, 
że jeden z naszych kierowców stanął na 
podium wśród zwycięzców, jeszcze bardziej 
napawa mnie dumą, że to mój syn!” – radości 
nie ukrywał również Istvan Nagy, właściciel 
firmy Kata-Kamion (z prawej). Jego syn 
Daniel Nagy (z lewej) znalazł się wśród 
trójki najlepszych kierowców Optifuel 
Challenge 2014.

„Moim celem było znalezienie się 
w pierwszej trójce, jestem więc zadowolony 
ze swojego wyniku” – zapewniał Jean Philippe 
Rioux, zdobywca drugiego miejsca. 
Na zdjęciu towarzyszy mu Gilles Wachalski, 
szkoleniowiec z firmy Stef.

zapowiada zwiększenie liczby lokalizacji, 

w których będą odbywały się eliminacje 

regionalne. Konkurs ma ruszyć w kwiet-

niu. Natomiast na jesień zapowiadany jest 

fi nał międzynarodowy, w którym weźmie 

udział najlepszy polski kierowca wyłonio-

ny podczas krajowego fi nału. Warto więc 

już dziś zacząć ćwiczyć. ▐

KD
Fot. Renault

Trucks T 460 Optifuel w ramach wynajmu 

z pełnym zakresem usług.

Doświadczenie

Drugie miejsce zgarnął również fran-

cuski zawodnik – Jean Philippe Rioux jeż-

dżący dla fi rmy Stef. Przyznał, że przystąpił 

do konkurencji bez specjalnego przeszko-

lenia. Wystarczyło doświadczenie. Od 30 

lat dzień w dzień pracuje, rozpowszech-

niając dobre praktyki jazdy w swojej fi r-

mie. „Moim celem było znalezienie się 

w pierwszej trójce, jestem więc zadowo-

lony ze swojego wyniku.” Towarzyszył mu 

Gilles Wachalski, który szkoli kierowców 

w fi rmie Stef: „Drugie miejsce to uzna-

nie dla umiejętności naszych kierowców. 

Wszyscy przechodzą szkolenie co trzy lata. 

Szkolenia dobrze współgrają z fi lozofi ą na-

szej fi rmy”. Według Gillesa, jego kierowcę 

wyróżnia perfekcjonizm: „On zna znacze-

nie dobrze wykonanej pracy i dostosowuje 
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Odświętnie
Caddy Edition 30 jest naszpikowany bakaliami, jak porządna babka, która w innym 
wypadku byłaby najwyżej pożywna, ale pozbawiona wyraźnego smaku. 

W łaściwie już w chwili 

opuszczenia salonu sprze-

daży jest samochodem ko-

lekcjonerskim. Z dwóch powodów: 

raz, że to jubileuszowa edycja, dwa, 

że modelu, który w tej wersji doży-

wa swoich dni. Po przeszło jedena-

stu latach obecności Caddy ustę-

puje miejsca nowemu pokoleniu. 

Jego produkcja rusza w zakładzie 

w Poznaniu. 

Tymczasem jednak pewnie bę-

dzie można cieszyć się dobrymi 

promocjami na odchodzący mo-

del. Ponowne przyjrzenie mu się, 

zwłaszcza na tak wdzięcznym przy-

kładzie, może przekonać tych, któ-

rzy lubią się głębiej zastanowić nad 

wyborem samochodu. Caddy może 

i stary, ale ciągle jary. 

Baw mnie! 

Wysokie kombi na zdjęciach 

z wypolerowanym na glanc czar-

nym dachem wyposażonym w re-

lingi jest jednym z osobowych wa-

riantów Caddy. Ma krótki rozstaw 

osi (długie Caddy nosi przydomek 

Maxi) i wygląda dzięki temu na 

„zwarte i gotowe”. Jego atrakcyj-

ność zwiększa wąski wlot powie-

trza wprowadzony po modernizacji 

w 2010 r. oraz efektowne, pięcio-

ramienne obręcze kół ze stopów 

lekkich. Pod nimi pobłyskują me-

talicznie i nader wymownie ostrza 

tarcz hamulcowych. Nie jest to 

bynajmniej epatowanie zbędnymi 

zabezpieczeniami: „mam hamulce 

i nie zawaham się ich użyć!” Wóz 

Volkswagen Caddy Edition 30

Dmc (kg) .....................................................................2280
Masa własna (kg) ........................................................1481
Objętość bagażnika (m3) .....................................0,75/2,85*
Liczba miejsc .................................................................... 5
Rozstaw osi (mm) .......................................................2681
Długość/szerokość/wysokość (mm) .........4406/1794/1856
Średnica zawracania (m) .............................................11,1
Silnik
Liczba cylindrów ............................................................... 4
Pojemność (cm3) .........................................................1968
Moc maks. (KM/kW/obr/min) ........................140/103/4200
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) ...............320/1750÷2500
Skrzynia biegów......................... 6/zautomatyzowana DSG
Prędkość maks.** (km/h) ..............................................186
Średnie zużycie paliwa** (l/100 km) .............................. 6,3
Gwarancja ....2 lata gwarancji mechanicznej bez limitu km, 
  ..........................3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą, 
  ............ 12 lat gwarancji na nieprzerdzewienie nadwozia
Przeglądy .............wg komunikatu w zestawie wskaźników
  ..........................  (najpóźniej po 30 tys. km lub co 2 lata)
Cena wersji podstawowej (zł netto) .........................74 000

*za drugim rzędem siedzeń/maksymalna
**według danych producenta
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ma 140-konny silnik diesla połączony 

ze zautomatyzowaną skrzynią DSG, któ-

ra słynie z szybkości zmiany przełożeń. 

Caddy osiąga 100 km/h w ciągu 10,6 s 

i rozpędza się do 186 km/h. Są zwinniej-

sze samochody, ale w tej akurat klasie nie 

jest ich znowu tak dużo. 

Projektanci starali się wycisnąć mak-

simum zabawy z małego Volkswagena. 

Wymagało to pewnej inwencji, aby nie 

popaść w pretensjonalną manierę. Nie 

da się ukryć, że czerwony lakier tego eg-

zemplarza bardzo mu w „zabawności” 

pomaga. W barwę nadwozia przystrojo-

no również zderzaki, lusterka i klamki. 

U dołu tylnych drzwi, w „mocnym punk-

cie” przed nadkolem znajduje się napis: 

Edition 30. Podobny wymalowano na 

tylnej klapie. Samochód prezentuje się 

ciekawie, a poza tym czerwone auta są 

szybsze, jak wiadomo. 

Milej

Wewnątrz również można się cieszyć 

z posiadania nietuzinkowego Caddy. Tabli-

cę rozdzielczą i jej okolice zdobią drobiazgi 

lśniące bądź to metalem, jak oprawa wy-

bieraka skrzyni biegów czy obwódki „ze-

garów”, bądź połyskliwym, czarnym pla-

stikiem, w który oprawiono okrągłe wyloty 

układu wentylacji. Najwięcej pozytywnych 

odczuć wnoszą jednak fotele: oprawne 

w skórę, śliskie i gładkie na krawędziach, 

a w środkowej części pokryte jasnobe-

żowym welurem. Doskonale dopełniają 

jasną tapicerkę górnej części wnętrza. Mu-

śnięciem „wysokiej klasy” są szwy siedzeń 

wyróżnione jasną nitką. 

Poza tymi przyjemnostkami we wnętrzu 

można liczyć na typowy dla Caddy porzą-

dek. Ponieważ jest to jeden z niemłodych 

i mniej skomplikowanych Volkswagenów, 

można niemal wszystkimi jego funkcja-

mi sterować, nie odrywając spojrzenia od 

drogi. „Zakłóceniem” jest wielofunkcyjny 

ekran na konsoli środkowej, którym moż-

na się posłużyć, aby wytyczyć drogę w na-

wigacji, a u celu ułatwić sobie bezpieczne 

parkowanie (pamiętajmy: lakier na zde-

rzakach!). W skład wyposażenia wchodzi 

oczywiście klimatyzacja, co zważywszy na 

czarny dach, jest objawem zdrowego roz-

sądku menedżerów odpowiedzialnych za 

ekwipunek serii Edition 30. 

Tylna kanapa jest dzielona w stosunku 

2:1. Złożenie jej i „przytulenie” do oparć 

przednich foteli skutkuje znacznym zwięk-

szeniem bagażnika. Jak zawsze kłopot 

sprawia półka podokienna, którą na czas 

maksymalnego wykorzystywania ładow-

ni trzeba po prostu przezornie zostawić 

w garażu. Prawdę rzekłszy, szkoda jubi-

leuszowego Volkswagena na ciężkie czy 

brudzące ładunki. Podłoga bagażnika jest 

pokryta miękką wykładziną, która este-

tycznie wygląda, ale źle zniesie kontakt 

z czymkolwiek, co się kruszy czy jest cięż-

kie i ma ostre krawędzie. Mimo to Caddy 

został wyposażony w cztery punkty moco-

wania pasów w podłodze. Małe przedmio-

ty doskonale pomieszczą się w skrytkach 

na bokach ładowni. 

Zmiana przeznaczenia samochodu od-

bywa się łatwo i jedna osoba bez wielkich 

ceregieli przystosuje Volkswagena do wo-

żenia rodziny bądź jej nowej, cudownej 

lodówki z dystrybutorem lodu i elektro-

nicznym wyświetlaczem. 

W przestrzeni pasażerskiej ze schow-

kami nie jest za bogato, ale co najmniej 

dwa są godne podkreślenia. Nad przednią 

szybą jest duża, płaska półka, a z boku pod 

dachem, na wysokości tylnej kanapy są 

małe, ale funkcjonalne skrytki osłonięte 

siateczką. 

Jedzie się! 

Jazda 140-konnym Caddy należy do 

przyjemności ludzi dojrzałych, umieją-

cych docenić umiar. Samochód zachowuje 

się poprawnie, jest odpowiednio szybki 

i zostawia pewien zapas dla tych, którzy 

chcą i potrafi ą rozbudzić w nim większy 

temperament. Należy przy tym pamiętać, 

że z tyłu jest sztywna oś na resorach pióro-

wych. Odporna raczej na przeładownie niż 

ekstremalne siły działające na zbyt szybko 

pokonywanych zakrętach. 

W tej wersji Volkswagen nadaje się do 

dalekich wyjazdów. Ma dużo miejsca na 

bagaże, nie męczy ani ubóstwem wyposa-

żenia, ani jego nadmiarem. Jako samochód 

zaprojektowany do pracy, został obdarzo-

ny cechami, które stawiały go w rzędzie 

ekonomicznych i praktycznych. Związana 

z tym prostota budowy i utylitarny styl 

zniosły próbę czasu i Caddy zachował 

świeżość do dziś – kto wie, może wręcz 

zyskał, dystansując się od samochodów, 

w których za wszelką cenę próbowano 

wprowadzać efektowne i nie zawsze trafi o-

ne innowacje. Edition 30 jest wyjątkowy, 

lecz tak jak pozostałe Caddy reprezentuje 

solidne podejście do tego, do czego samo-

chody zostały stworzone. ▐

Michał Kij
Fot. M. Ganiec 

Dwusprzęgłowa, zautomatyzowana skrzynia 
DSG jest cennym dodatkiem w samochodzie 
„do wszystkiego”, tym bardziej, że znakomicie 
pozwala wykorzystywać osiągi silnika. 

Porządek ubrany na galowo: ręka 
kierowcy prawie zawsze trafi tam, 
gdzie trzeba, a obwódki i paseczki 
cieszą oko. 

Stuprocentowa funkcjonalność: w dniu debiutu tej generacji 
Caddy mógł pochwalić się wyjątkowo obszernym przedziałem 
bagażowym. Choć dziś stracił przewagę mierzoną w liczbach, 
wciąż ją zachował w subiektywnym odczuciu użytkownika. 

Efektowne felgi i napisy Edition 30 
są częścią jubileuszowego wystroju 
Caddy, którego pierwsze sztuki 
pojawiły się w Europie w 1983 r. 
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3 ,5-tonowy furgon z największą ła-

downią, jaka jest oferowana na 

podwoziu z pojedynczymi tylnymi 

kołami to „szafa” do przewozu ładunków 

raczej dużych niż ciężkich. Ładowność 

wynosi tylko 890 kg, za to objętość „budy” 

aż 16 m3, przy wewnętrznej długości bli-

sko 4,7 m i wysokości 1,9 m. Przez boczne 

drzwi o szerokości przekraczającej 1,2 m 

można bez wielkich ceregieli, choć z za-

chowaniem ostrożności wsunąć szerszym 

bokiem europaletę. Samochód jest prak-

tyczny i stwarza duże pole do popisu po-

mysłowemu użytkownikowi. 

Lecz to nie wszystko. Zamontowanie 

w wozie diesla o mocy 205 KM predestynu-

je go do roli w serii fi lmowej wzorowanej na 

francuskiej „Taxi”, ale zatytułowanej „Kurier”. 

Iveco jest szybkie i zapas mocy zachowuje 

również przy prędkościach autostradowych. 

Dla tych, co jeszcze nie wiedzą

Wprowadzając nowe Daily, Iveco zmody-

fi kowało swoją politykę informacyjną. Oso-

ba, która nie ma zacięcia do techniki samo-

chodowej, może teraz łatwiej zorientować 

się w zaletach Daily i wybrać odpowiedni 

wariant dla siebie. Jest to zgodne z ideą, któ-

ra przyświecała projektowi nowego modelu. 

Dostawcze Iveco miało być bardziej przyja-

zne dla tych, którzy nie przepadają za samo-

chodami „konkretnymi, ale surowymi”. 

Sylwetka jest „mocna” i harmonijnie 

„umięśniona” szerokimi obudowami kół 

i plastikowymi listwami dokładnie zabezpie-

czającymi dół karoserii. To wymóg obowią-

zującej obecnie mody na projekty wyraziste, 

ale również sposób zaznaczenia pozycji 

Daily w świecie samochodów dostawczych. 

Iveco zawsze uchodziło za „twardziela”, 

a liczne używane egzemplarze pozostające 

w eksploatacji mimo stłuczeń i rdzawych 

ran dowodzą tego znakomicie. Stylizacja 

zręcznie ukrywa dość długi zwis przedni 

oraz potężny wlot powietrza podyktowany 

potrzebami silnika. Refl ektory są bezpiecz-

nie wysoko. Daily stracił swój poprzedni, 

neutralny wygląd, ale chyba dobrze się stało. 

Wnętrze trzyosobowej kabiny zaprojek-

towano z poszanowaniem dla ergonomii. 

Wskaźniki są wyraźne, przełączniki tam, 

gdzie się ich szuka. Deska rozdzielcza 

układa się w estetyczne „V”, ze sporym, 

wielofunkcyjnym ekranem dotykowym 

pośrodku. Daily to jeden z niewielu furgo-

nów, którymi można wyprawić się w dłuż-

szą podróż, zabierając stosowny bagaż. 

Schowek pod siedzeniami pasażerów jest 

duży i można się do niego dostać, odchyla-

jąc osobne siedziska obu foteli. Nad przed-

nią szybą jest szeroka półka, a wzdłuż 

całego podszybia zamykane schowki, 

w których można ukryć to, co zwykle za-

lega wrzucone między przednią szybę, 

a parapet. Głębokie schowki są również 

w dolnej partii tablicy rozdzielczej. W środ-

kowej części są obok siebie dwa gniazdka 

12 V, co pomaga zasilać coraz liczniejsze 

urządzenia, jakimi otaczają się kierowca 

i pasażerowie. 

Drzwi otwierają się o duży kąt, a wejście 

do kabiny ma szeroki stopień. Wsiadanie 

ułatwia uchwyt na przednim słupku. Tak 

jak poprzednio można z łatwością prze-

chodzić w poprzek kabiny. Praktycznym 

dodatkiem jest stoliczek schowany w opar-

ciu środkowego fotela. Sprawia wrażenie 

solidnego i jest płaski. Człowiek nie oba-

wia się położyć na nim laptopa czy wypeł-

niać skomplikowanego druku. 

„Nasz” Daily miał system audio-video 

umożliwiający m.in. odtwarzanie płyt 

MaksymalnieMaksymalnie
Iveco Daily zdobyło tytuł „Van of the Year 2015”. Nie powinno więc być zaskoczeniem, 
że w najmocniejszej wersji daje z siebie więcej, niż mógłby oczekiwać przeciętny kierowca, 
a tym bardziej przedsiębiorca. 

Pod wygodnymi, 
indywidualnymi fotelami 
pasażerów jest duży schowek, 
np. na torbę podróżną. 

Konsola środkowa jest dostatecznie pła-
ska, aby nie przeszkadzać w poruszaniu się 
po kabinie. Na całym parapecie przedniej 
szyby są zamykane schowki. 

Daily mówi do kierowcy 
krótko i węzłowato: 
wskaźniki są czytelne, 
przełączniki na miejscu. 

www.truck-van.pl
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DVD. System zawierał również nawiga-

cję i kamerę cofania. Do dyspozycji były 

złącza AUX, USB i bluetooth. Lada dzień 

testy samochodów zaczną się ukazywać 

w pismach komputerowych, ale do tego 

czasu dość stwierdzić, że Iveco nie pozwoli 

się nudzić na długich trasach oraz pod-

czas przerw w podróży. Dobrą atmosferę 

zapewnia automatyczna klimatyzacja z fi l-

trem przeciwpyłowym oferowana w opcji. 

Nasza szafa

Wnętrze ładowni wydaje się ustawne, 

a jest to w dużej mierze zasługą podłogi 

z wykładziną antypoślizgową, ścian przy-

krytych sklejką oraz obudowanych „w kan-

cik” nadkoli. W podłodze zamocowano 

płasko uchwyty dla pasów lub lin przytrzy-

mujących ładunek. Długi zwis tylny spra-

wia, że między tylnymi drzwiami, a nadko-

lami jest duża przestrzeń podłogi o pełnej 

szerokości. Na pewno będzie wybawieniem 

dla wszystkich, którzy będą musieli gdzieś 

szybko „podrzucić” większą ilość lekkiego 

towaru. Zaletą ładowni Daily jest również 

półka w przedniej części, nad kabiną. Sta-

nowi duży i dyskretny schowek. 

Tylne drzwi otwierają się o kąt 270 stop-

ni i kładą wzdłuż boków. Boczne mają 

szerokość zapewniającą pełen komfort 

przy załadunku ręcznym i sporą swobodę, 

jeśli wkładać towar wózkiem widłowym. 

Wszystkie otwory prowadzące do ładowni 

sięgają dachu. 

Samochód był w wersji L3H2. Najwięk-

sza L4H3 jest zarezerwowana dla podwozi 

z bliźniaczym ogumieniem na tylnej osi. 

Pojedyncze koła zabierają mniej miejsca 

w ładowni i przy częstym za- i rozładun-

ku są wygodniejsze. Sprzyjają również 

obniżeniu zużycia paliwa i wydatków na 

ogumienie. Naturalnie 

3,5-tonowy Daily obcią-

żony zgodnie z wpisem 

w dowodzie rejestracyj-

nym nie napracuje się 

zanadto. Z pewnością 

dobrze się to odbije na 

żywotności samochodu 

i może zainteresować na-

bywców, którzy wewnątrz 

obszernego nadwozia 

chcieliby zainstalować np. 

specjalistyczny warsztat. 

Oszczędniej, 
bo mocniej

Wrażenia z jazdy są 

nadzwyczaj przyjemne. 

Przy wysokich prędko-

ściach nie dokucza szum 

powietrza omiatającego 

samochód, a na nierów-

nych drogach nie słychać 

nieprzyjemnych skrzy-

pień. Pewnym minusem 

było sterowanie skrzy-

nią biegów. Dźwignia 

wchodziła w pozycję kolejnych biegów 

precyzyjnie, ale z oporem, jak gdyby „na 

dwa razy”. Może to tylko kwestia prze-

biegu auta, które było fabrycznie nowe 

i „niedotarte” – mówiąc w przenośni. 

Celowo zostawiam na koniec to, co jest 

bez wątpienia jedną z koronnych zalet 

niebieskiego furgonu: silnik. 3-litrowy, o 

mocy 205 KM, wyposażony w dwustop-

niową turbosprężarkę płynnie oddaje 

moc, a maksymalny moment obroto-

wy 470 Nm jest pod ręką, a raczej „pod 

nogą” już przy 1400 obr/min. Przy tym 

tonażu i tej mocy układ przeniesienia 

napędu można było przyszykować z peł-

nym zrozumieniem dla niskiego zużycia 

paliwa. Przełożenie mostu wynosi 3,308, 

a „piątka” i „szóstka” to nadbiegi. Iveco 

jest świetne w długiej trasie i nawet po-

wyżej 100 km/h ma umiarkowany apetyt. 

Jeżdżąc podczas tegorocznej, lekkiej zimy 

z Warszawy do Krakowa i na Lubelsz-

czyznę nie zdołaliśmy zmusić Dalily, aby 

spalał więcej niż 9 l/100 km. Na trasie 

dochodził maksymalnie do 8,6 l/100 km, 

w mieście potrzebował niespełna 2 l oleju 

napędowego więcej. Zbiornik paliwa mie-

ści 70 l, zatem w optymalnych warunkach 

przejechanie 800 km bez tankowania nie 

powinno stanowić problemu. 

Krótki rozstaw osi daje Daily dużą prze-

wagę nad konkurentami podczas jazdy 

w terenie zbyt gęsto zabudowanym. Samo-

chód ma rewelacyjny, jak na swoją długość 

promień skrętu, w czym zasługa również 

tylnego napędu. Przednie koła skręcają się 

o duży kąt. W długich trasach daje o sobie 

znać nowe, niezależne przednie zawiesze-

nie Quad Leaf z podwójnymi wahaczami 

poprzecznymi i porzecznym resorem pió-

rowym. Dzięki niemu można śmiało so-

bie poczynać na zakrętach, a załadowa-

nie auta polepsza tylko jego własności jezd-

ne. Niestety, Daily z ładownią jak żagiel, nie 

jest całkiem uodpornione na wiatr boczny 

i należy wziąć to pod uwagę, chcąc jechać 

komfortowo i bezpiecznie. W niesprzyjają-

cych warunkach warto zdjąć nogę z gazu. 

Daily nie odpuszcza segmentu dużych 

samochodów dostawczych, ale nowym 

modelem chce przyciągnąć również uwagę 

klientów, którzy zainteresowani są typowy-

mi, uniwersalnymi furgonami o dopusz-

czalnej masie całkowitej 3,5 t. Na pewno 

stało się jeszcze bardziej „przyjemne w od-

biorze” za sprawą wyglądu i jakości wnętrza 

oraz zachowania na drodze. Dodajmy do 

tego obecność w ofercie częściowo prze-

szklonego furgonu, który wymaga dopłaty 

do wersji bazowej zaledwie 3900 zł netto, 

a będziemy mieli kompletny obraz samo-

chodu, który wytrzymałość ciężarówki od-

daje także w służbie lżejszych prac. ▐

Michał Kij
Fot. J. Dynek, K. Rzepczyński 

Iveco Daily 35S21V furgon

Dmc (kg) ........................................................................... 3500
Masa własna (kg) .............................................................. 2640
Ładowność (kg) .................................................................. 860
Objętość ładowni (m3) ........................................................... 16
Długość ładowni (mm) ...................................................... 4680
Maks. szer. ładowni/między nadkolami (mm) .......... 1740/1317
Maksymalna wysokość ładowni (mm) .............................. 1900
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) ..................... 675
Wymiary drzwi w świetle: szer. × wys. (mm)
 Tylnych ................................................................. 1530×1800
 Bocznych ............................................................. 1260×1800
Rozstaw osi (mm) ............................................................. 4100
Długość/szerokość/wysokość (mm) ............... 7228/2010/2580
Średnica zawracania (m) ..................................................13,8*
Liczba miejsc .......................................................................... 3
Silnik ...........................................................................F1C E5+
Liczba cylindrów ..................................................................... 4
Pojemność (cm3) ............................................................... 3000
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) .................... 205/150/3500
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) ........... 470/1400
Skrzynia biegów...................................................................... 6
Prędkość maksymalna** (km/h) ........................................... bd
Średnie zużycie paliwa** (l/100 km) .................................... 8,1
Przeglądy .............................................................co 30 000 km
Cena wersji podstawowej (zł netto) ............................. 116 700

*między krawężnikami
**według danych producenta

Ładownia o objętości 16 m3 ma regularny kształt. Przez boczne drzwi można wsunąć 
europaletę szerszym bokiem. 
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Berliet nie istnieje od zarania lat 

osiemdziesiątych minionego wie-

ku, gdy został ostatecznie strawiony 

w strukturach Renault Véhicules Indu-

striels – obecnie Renault Trucks. Mimo 

to nadal ma zagorzałych fanów. W 1994 r. 

Berliet GLR został wybrany „Ciężarówką 

XX wieku”. O przyznaniu mu tytułu zde-

cydowało grono jurorów zgromadzonych 

wokół magazynu „Les Routiers”, który 

ukazuje się od 1934 r. Średniotonażowy 

GLR był jednym z kliku Berlietów, które 

w wyjątkowy sposób zasłużyły się Francji. 

Pociąg do czytania

Założyciel fi rmy, Marius Berliet był 

samoukiem. Ślęczał godzinami nad arty-

kułami i planami maszyn publikowany-

mi w czasopismach naukowo-technicz-

nych. Pierwsze auto zbudował za własne 

oszczędności przy zdecydowanym sprze-

ciwie ojca. Pierwszą jazdę zakończył… 

w oknie rzeźnika! Po kilku autach jedno-

cylindrowych zbudował serię dwucylin-

drowych. W 1902 r. miał już własną fa-

brykę. Stosował silniki czterocylindrowe, 

a drewniane ramy zastąpił stalowymi. 

W 1904 r. samochód Berliet wygrał wy-

ścig w Bolonii, co zrobiło duże wrażenie 

na Amerykanach. W 1905 fi rma American 

Locomotive Automobile Company z Pro-

vidence uzyskała zgodę, aby produkować 

Berliety. W zamian wypłaciła Mariusowi 

pół miliona franków. 

Współpraca z Jankesami poddała 

pomysł na znak fi rmowy. Od tej pory 

samochody Berliet nosiły emblemat 

przedstawiający przód amerykańskiej, 

„westernowej” lokomotywy, z charaktery-

stycznym pługiem u dołu tzw. „łapaczem 

krów” (ang. cowcatcher). 

Weteran wielu frontów

W 1906 r. Berliet zbudował pierwszą 

ciężarówkę i autobus. Widział w nich 

uzupełnienie dla kolei. Zainteresowała 

się nimi armia. Podczas wojskowej pró-

by dwudziestu ciężarówek na trasie Paryż 

– Marsylia Berliet zdobył najwięcej punk-

tów. Idąc za ciosem, fi rma wysłała na próbę 

trzy sztuki do Rosji. Wzięła również udział 

w konkursie na pojazdy dla oddziałów sta-

cjonujących w Algierii. W 1913 r. Berliet 

CBA został podstawową ciężarówką armii 

francuskiej. 

Nie był to jedyny sukces. W 1912 r. osobo-

wy Berliet 16HP wygrał drugą edycję Raj-

du Monte Carlo. U progu wojny, w 1914 r.

2/3 nowych samochodów wyprodukowa-

nych we Francji pochodziło z zakładów 

Berlieta. Wśród nich był prestiżowy model 

sześciocylindrowy. Obroty fi rmy wyniosły 

29 mln franków. 

Krwawy konfl ikt, do wybuchu II wojny 

światowej zwany „wielką wojną”, rozgrzał 

zakłady Berlieta do czerwoności. Spra-

wił, że już w 1915 r. uruchomiono taśmę 

produkcyjną, aby po roku mogło z niej 

zjeżdżać 40 ciężarówek dziennie. Wiele 

z nich w specjalistycznych wersjach, jako 

sanitarki, cysterny czy zmotoryzowane 

Bezprzykładna awangarda
Berliet był nazywany „ciężarowym Citroënem”. Zasłużył na to przede wszystkim oryginalnymi 
i nowoczesnymi pojazdami, ale punktów stycznych między obiema markami jest więcej. 

Berliet najpierw udzielił 
licencji Amerykanom, 
a potem ich kopiował. 
VB z 1919 r. był 
wzorowany na Dodge’u. 

Pierwszy, 
jednocylindrowy 
samochód Mariusa 
Berlieta, nie bez powodu 
zwany „pantofelkiem”. 

Historia w pigułce: z lewej Berliet „Centaur” z wysoką kabiną sypialną i silnikiem V8 z końca lat 70. Zdefiniował konstrukcję francuskich ciężarówek 
długodystansowych w latach 80. Obok „nosaty” TLM 280 z 1976 r., odległy potomek GLR, reprezentujący kończącą się epokę.
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gołębniki. Fabryka produkowała również 

uzbrojenie. 

Berliety CBA wsławiły się w bitwie pod 

Verdun. Dowoziły walczącym Francuzom 

zaopatrzenie. W szczytowym momencie, 

na 72-kilometrowym odcinku łączącym 

Bar-le-Duc i Verdun ciężarówki jeździły 

w odstępach czternastosekundowych. Gdy 

jedne służby kierowały ruchem, inne na-

prawiały nawierzchnię rujnowaną kołami 

pojazdów. W związku ze zniszczeniem li-

nii kolejowej był to jedyny, dostępny bez-

pieczny szlak do Verdun. Później zyskał 

przydomek „Voie Sacrée” (fr. Święta Dro-

ga) i został upamiętniony pomnikiem. 

CBA był również na wyposażeniu woj-

ska polskiego. W 1919 r. wraz z Armią 

Polską gen. Józefa Hallera przybyło 216 

sztuk tych ciężarówek. Później około 400 

sprowadziły Zakłady Mechaniczne Ursus. 

Mniej więcej tyle samo przetrwało do wy-

buchu II wojny i wzięło udział w kampanii 

wrześniowej. 

Opór i upór

W 1917 r. obroty fi rmy były czterokrot-

nie wyższe niż na początku wojny. Lecz 

gdy się skończyła, liczba zamówień rap-

townie spadła. Berliet ograniczył gamę 

samochodów. Jako jedyna ciężarówka po-

został CBA, który stopniowo był moderni-

zowany. 

Marius Berliet, któremu amerykańskie 

pieniądze i metody produkcji przyniosły 

powodzenie, znów sięgnął po wzorce zza 

oceanu. Kupił samochód marki Dodge 

i skopiował go, wprowadzając na rynek 

w 1919 r. jako Berlieta VB. Gotów był pro-

dukować go w liczbie stu sztuk na dobę. Nie-

stety, jakość stali użytej do budowy była gor-

sza niż w oryginale. VB okazał się awaryjny, 

podkopał reputację Berlieta i przyczynił się 

walnie do jego bankructwa w 1921 r. 

Pod zarządem banków gama samocho-

dów osobowych rozrosła się, ale akurat 

gdy Marius Berliet spłacił długi, przyszedł 

Wielki Kryzys. W 1930 r. po raz pierwszy 

zamontowano eksperymentalnie silnik 

Diesla do modelu CBA. Było to zgodne 

ze światowymi tendencjami i pozwalało 

zmniejszyć koszty eksploatacji. Rok póź-

niej silnik wysokoprężny wszedł do oferty. 

W latach 30. samochody użytkowe stały 

się główną podporą fi rmy. Wytwarzanie 

osobowych ograniczono. 

Niespodziewanie pojawiła się nowa 

trudność. Jakby mało było kłopotów wyni-

kających z kryzysu, rząd francuski wpro-

wadził w 1934 r. regulacje wspierające 

kolej w przewozach na duże odległości, co 

sprawiło, że produkcja ciężarówek w kraju 

spadła niemal z dnia na dzień o połowę. 

Wolta

Wraz z wybuchem II wojny i ogłosze-

niem mobilizacji kontrolę nad fabrykami 

Berlieta przejął rząd. Mariusowi Berlietowi 

zarzucono, że nie sprostał wykonaniu pla-

nów produkcyjnych związanych z mobili-

zacją. W czerwcu 1940 r. odzyskał władzę 

nad zakładami. Chyba tylko po to, by mógł 

rozpocząć współpracę z rządem Vichy, 

a pośrednio z Niemcami. Odbiło mu się to 

czkawką po wojnie, gdy zakłady znacjo-

nalizowano, a jego ukarano więzieniem za 

kolaborację z wrogiem. 

Śmierć Mariusa i powrót fi rmy do rąk 

rodziny Berliet w 1949 r. oznaczał począ-

tek nowej epoki. Nie wrócono do pro-

dukcji samochodów osobowych, która 

na małą skalę była jeszcze kontynuowana 

podczas okupacji. Skupiono się na pojaz-

dach użytkowych. Między rokiem 1950 

a 1974 produkcja wzrosła ośmiokrotnie, 

z 17 do 150 pojazdów dziennie, a zatrud-

nienie zwiększyło się z 5 tys. do 24 tys. 

Szaleństwo, które nie minęło

Marius Berliet urodził się 21 stycznia 1866 r. w Lyonie. Jego ojciec prowadził niewielki warsztat włó-
kienniczy i dzień po dniu dokładał „swoje trzy grosze” do sławy „stolicy jedwabiu”. Produkował m.in. 
wstążki do kapeluszy. Najstarszy syn miał przejąć schedę, ale myśli zmą-
ciły mu spaliny. Z uporem drążył budowę silników, choć zniecierpliwiony 
ojciec wypalił mu w złości: „Samochód? To szaleństwo, które mija!” 
W 1894 r. Marius zbudował swoje pierwsze auto z jednocylindrowym 
silnikiem. Dzięki pieniądzom od matki skonstruował następne pojazdy 
i zdobył klientów. Szło mu tak dobrze, że w 1902 r. przejął część zakładu 
upadłej spółki Audibert i Lavirotte z siedzibą w Lyonie w dzielnicy Mon-
plaisir, nota bene produkującej samochody także od 1894 r. 
Sprzedaż licencji na samochody do USA i przypływ gotówki nadały roz-
mach jego przedsięwzięciu. Za oceanem podpatrzył metody wydajnej 
produkcji i nasiąkł ideą tayloryzmu. Pracownicy w jego fabryce byli poddani surowej kontroli, choć 
płacił im trochę lepiej niż inni przedsiębiorcy. 
I wojna światowa przyszła dla Berlieta w samą porę. Spłynęły lukratywne zamówienia z wojska, 
a wraz z nimi ruszyła budowa kompleksu przemysłowego w Vénissieux, który rozwijał się na wzór 
potężnych zakładów River Rouge Forda. Jednocześnie rodzina Berlietów zaangażowała się w licz-
ne przedsięwzięcia prospołeczne: wspierała szkolnictwo, teatr, działkowców, organizowała jasełka. 
Po zakończeniu wojny zakład musiał drastycznie ograniczyć produkcję. Firma popadła w długi 
i w 1921 r. zarządzanie przejęły banki. Berliet został pracownikiem we własnym przedsiębiorstwie, 
co mocno ubodło jego dumę. Rodzina, do niedawna tak rzutka, zamknęła się w czterech ścianach 
willi przy alei Esquirol pod numerem 39. Dziś jest tu jedna z filii Fundacji Berlieta. 
Do 1929 r., kosztem wielu wyrzeczeń, także osobistych, Marius spłacił wierzycieli i odzyskał pełną 
kontrolę nad firmą. Jego despotyczne skłonności ujawniły się w całej okazałości. Pomimo kilku fal 
strajków w latach 30. nie podjął rozmów ze związkowcami „szerzącymi radzieckie teorie”, jak uważał. 
W latach 1940-44, w okresie okupacji Berliet podtrzymywał produkcję w zakładach, choć wiedział, 
że jej część przeznaczona jest dla Niemców. W zamian miał dostęp do deficytowych materiałów. 
Po rodzinnej naradzie odmówił też prowadzenia sabotażu w fabryce, czego zażądał ruch oporu. Nic 
dziwnego, że po wyzwoleniu nowe, lewicujące władze przy poparciu związków z rozkoszą areszto-
wały Marcusa Berlieta i jego synów, a zakłady znacjonalizowały. Według raportu specjalnej komisji 
w latach 1940-44 firma Berliet zarobiła 502 mln franków, w tym 174 mln na handlu z wrogiem. 
Podobny los spotkał Louisa Renault. Marcus Berliet został skazany na dwa lata więzienia, które 
zamieniono mu na areszt domowy. Umarł w Cannes 17 kwietnia 1949 r. W listopadzie firma z po-
wrotem stała się własnością rodziny. 

Bohater spod Verdun, Berliet CBA. Na 
zdjęciu jako sanitarka. Zwykła, towarowa 
wersja miała początkowo ładowność 3 t, 
przy masie własnej 3,25 t. 4-cylindrowy 
silnik benzynowy osiągał moc 30 KM. 

W latach 30. Berliet zmniejszył liczbę modeli osobowych i starał 
się je produkować jak najmniejszym kosztem. Za zielonym VIRP 
Dauphine 11CV z 1936 r. stoi VIRP 2 Dauphine 11CV z 1939 r.
Tylna część karoserii tego modelu pochodzi z Peugeot 402, 
obudowa silnika i błotniki to dzieło Berlieta. 
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ludzi. Powstał prężny dział badawczo-

-rozwojowy, a fi rma szeroko otworzyła 

się na świat. 

Ciężarówką, która towarzyszyła Ber-

lietowi przez cały okres prosperity był 

GLR, produkowany w licznych odmianach 

i stopniowo modernizowany. Wprowa-

dzono go jesienią 1949 r. i wytrwał na linii 

montażowej we Francji do 1977 r., w Afry-

ce jeszcze kilka lat dłużej, już jako Renault. 

Samochód wtórował emocjonującemu 

okresowi odbudowy i wzrostu znaczenia 

Francji na arenie międzynarodowej oraz 

bogacenia się jej mieszkańców. Łącznie 

zbudowano około 70 tys. sztuk dla cywi-

lów i wojska. 

W październiku 1956 r. Berliet wprowa-

dził turbodoładowanie do silników Diesla. 

Rok później pojawił się pierwszy T100, 

wówczas największa ciężarówka świata 

o masie całkowitej ponad 100 ton. Zbu-

dowano go specjalnie dla fi rm wydoby-

wających surowce na Saharze. Powstawał 

w sekrecie, aby można go było triumfalnie 

odsłonić na paryskiej wystawie samocho-

dowej w 1957 r. Spośród czterech wypro-

dukowanych egzemplarzy ostatni miał 

nowoczesną kabinę wagonową o szeroko-

ści 4,8 m (!) oraz silnik turbinowy fi rmy 

Turbomeca. Ponieważ zużywał ogromne 

ilości paliwa, zamontowano w nim później 

diesla. Do dziś T100 nr 2 jest przechowy-

wany przez Fundację Berlieta. 

Superciężkie pojazdy weszły na stałe 

do oferty. Rozwinięto również produkcję 

wozideł. Eksperymentalne wozidło prze-

gubowe TX40 z 1963 r. było napędzane sil-

nikiem V8 Cumminsa, który produkował 

energię dla czterech silników elektrycz-

nych napędzających koła. 

Seryjnie produkowano wozidła sztywne 

typu T45, a później T60. Ważnym odbior-

cą najcięższych pojazdów stały się Chiny, 

a potem Związek Radziecki. Korea Północ-

na nie chciała wozideł T45 z amerykań-

Fundacja Berliet

Po śmierci ojca zarządzanie firmą spadło na barki Paula Berlieta. Był siódmym i przedostatnim 
dzieckiem Mariusa i Louise de domo Saunier. Urodził się 5 października 1918 r. w Lyonie. 
Od 1932 r. kształcił się i praktykował w zakładach Berliet, aby „nauczyć 
się używać rąk”, jak stwierdził jego ojciec. W 1938 r. odbył służbę wojsko-
wą, a w okresie okupacji niemieckiej był dyrektorem produkcji. W 1954 r. 
został zastępcą dyrektora generalnego. W przeciwieństwie do Mariusa 
Berlieta miał szerszą wizję rozwoju, zależało mu na tworzeniu nowych 
miejsc pracy i zdobywaniu „przyczółków” za granicą. 
W 1962 r. zajął fotel prezesa. Rozwinął eksport i nawiązał doskonałe sto-
sunki z Chinami, zyskując w oczach tamtejszych władz status „zasłużonego 
przyjaciela Chin”. On również po spotkaniu z Edwardem Gierkiem i owoc-
nych negocjacjach sprzedał Polsce licencję na produkcję autobusu PR100. 
Jednym z jego najwybitniejszych osiągnięć jest Fundacja Berliet z siedzibą w Montellier. Groma-
dzi zabytkowe samochody użytkowe, głównie francuskie, związane z nimi pamiątki oraz opiekuje 
się bogatym archiwum. Paul założył ją w 1982 r. będąc już na emeryturze, aby następne poko-
lenia „znając przeszłość, rozumiały teraźniejszość i lepiej mogły wyobrazić sobie przyszłość.” 
Paul Berliet zmarł 10 sierpnia 2012 r. w Montellier. 

skim układem napędowym, więc zastąpio-

no go innym. 

Wynalazcy, łączcie się!

Przełom lat 50. i 60. to nowe, obłe kabi-

ny wagonowe „Relax” (stosowane również 

w „nosatym” GLR i jego odmianach) oraz 

silniki wysokoprężne „Magic”. 

Niezwykłą odwagę fi rma okazała, gdy 

w połowie lat 60. przedstawiła nową gamę 

samochodów średniej ładowności Stradair.

Nazwa była zbitką włoskiego słowa „la 

strada” – droga z „air” – powietrze. Pod-

kreślała najważniejszą innowację zasto-

sowaną w ciężarówce: zawieszenie, które 

z przodu i z tyłu wykorzystywało resory 

piórowe oraz miechy powietrzne. Zapew-

niało stały prześwit niezależnie od obcią-

żenia i bardzo dobre własności jezdne, na 

które pozytywnie wpływała również kabi-

na, nisko zawieszona z przodu. Do Stra-

daira dołączył nieco mniejszy Tekel. Ten 

z kolei miał przedni napęd, a z tyłu dwie, 

zawieszone pneumatycznie osie na małych 

kołach, dzięki którym podłoga ładowni 

znajdowała się zaledwie 63 cm nad jezd-

nią. Z przodu były zwykłe resory piórowe, 

dzięki którym przy przednim napędzie 

łatwiej było uzyskać konstruktorom mały 

promień skrętu. 

Samochody te odeszły w zapomnienie, 

choć miały cechy, których dziś próżno 

szukać w pojazdach dystrybucyjnych: ob-

szerną, trzyosobową kabinę z wygodnym, 

niskim wejściem i niemal zupełnie płaską 

podłogą oraz zawieszenie gwarantujące 

wysoki komfort jazdy na miejskich uli-

cach. 

Pionier przedniego napędu i innowa-

cyjnego zawieszenia, który dawno temu 

zapożyczył metody produkcji seryjnej 

z USA? Czy czegoś wam to nie przypomi-

na? Citroën dokonał tego samego w samo-

chodach osobowych. W 1967 r. ścieżki obu 

fi rm splotły się. Citroën przejął Berlieta, 

samemu będąc od 1934 r. własnością kon-

cernu Michelin. 

Od Marsylii po Iławę

Zawieszenie pneumatyczne okaza-

ło się bardziej przydatne w autobusach 

i trolejbusach. Berliet rozwijał te pojaz-

dy równolegle z ciężarówkami. W 1966 r. 

przedstawił pierwszy francuski autobus 

przegubowy, typu PH 12-180. Dla Pary-

ża wytwarzał model piętrowy. W 1969 r. 

wprowadził nowoczesne autokary serii 

Cruisair, a w 1971 r. 11-metrowy, miej-

ski PR100 o kratownicowej konstrukcji 

nadwozia z obniżoną podłogą i silnikiem 

z tyłu. Produkcję tego autobusu urucho-

miły zakłady w Jelczu. W 1976 r. model 

PR100 został zastąpiony na linii produk-

cyjnej przez 12-metrowy PR110 Urbain, 

którego dokumentację również przekazali 

nam Francuzi. 

Mimo licznych kontrowersji związanych 

z kupnem licencji oraz złych doświad-

„Największa ciężarówka świata” – Berliet T100, egzemplarz 
numer 2 z napędem 6×6, zbudowany w 1958 r. Miał silnik 
wysokoprężny V12 Cummins o pojemności 30 l i mocy 
700 KM. Układ wspomagania kierownicy był zasilany przez 
silnik od osobowego Panharda. T100 ma długość 15,3 m, 
szerokość 4,98 m i wysokość 4,43 m. Może poruszać się 
z prędkością 34 km/h.

„Ciężarówka XX wieku” – Berliet GLR 8R 
z 1956 r. wygląda jeszcze jak pierwsze 
auta wprowadzone w 1949: ma zaokrąglo-
ną obudowę silnika i wąską kabinę. W 1960
obudowa uzyskała prostszy, prostopa-
dłościenny kształt, a kilka lat później 
wprowadzono szeroką szoferkę „Relax”.
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czeń z eksploatacji wczesnych serii PR100 

i PR110, autobusy te, jako Jelcze, wrosły 

w polski krajobraz. Dały początek rodzi-

nie obejmującej modele międzymiastowe, 

turystyczne, a w końcu i przegubowe oraz 

niskopodłogowe. Ślady ich konstrukcji 

można odnaleźć w produkowanych wciąż 

miejskich Autosanach. 

We Francji ich gama również się rozra-

stała, a modernizowane przetrwały 28 lat 

– do roku 1999, choć już pod marką Re-

nault. Ponadto wykorzystując zespoły tych 

pojazdów, Heuliez i Gruau produkowały 

własne autobusy. 

Ucieczka i uścisk

Na początku lat 70. pojawiły się nowe 

ciężarówki TR z przestronnymi kabinami 

wagonowymi i silnikami V8. One również 

okazały się nad podziw długowieczne. Pod 

koniec dekady Berliet stworzył na ich ba-

zie komfortowego „Centaura” z podwyż-

szonym dachem. Niedługo potem zrobił 

karierę, lecz już jako Renault R360. 

Kryzys paliwowy skłonił fi rmę Michelin 

do skoncentrowania się na produkcji opon. 

W 1974 r. odsprzedał Citroëna fi rmie Peu-

geot, a Berlieta – Renault. Powojenna eks-

pansja Berlieta za granicę wywołana była 

w dużej mierze problemami na rynku 

wewnętrznym. Potężne i hołubione przez 

państwo Renault wchłonęło w latach 50. 

fi rmy Somua i Latil, tworząc nową spółkę 

SAVIEM (Société Anonyme de Véhicules 

Industriels et d’Equipements Mécaniques). 

Z biegiem lat nie tylko wzmocniło pozy-

cję na rynku cywilnych pojazdów użytko-

wych, ale przejęło dużą część zamówień 

wojskowych. Unic stał się w 1966 częścią 

koncernu Fiat, a w 1975 jednym z fi larów 

utworzonego wówczas Iveco. 

Berliet z wysiłkiem torował sobie drogę 

wśród konkurentów i musiał szukać zy-

sków poza Francją, a jedną z metod była 

sprzedaż pojazdów i technologii do krajów 

rozwijających się. Stąd owocna współpraca 

z Chinami w zakresie eksportu i produk-

cji ciężarówek i silników, zainicjowana 

już w połowie lat 60., montownia zbudo-

wana w 1975 r. w Nigerii oraz licencja na 

nowiuteńki i bardzo nowoczesny autobus 

miejski udzielona Polsce. Takich inwesty-

cji było więcej. „Kraje rozwijające się będą 

stopniowo nabywać wiedzę techniczną 

odpowiadającą naszej. To problem, który 

zachęci nas do wprowadzania innowacji, 

abyśmy nie dali się wyprzedzić” – mówił 

Paul Berliet. 

W 1977 w dieslach Berlieta pojawiła się 

chłodnica powietrza doładowującego (in-

tercooler). Jedną z ostatnich nowości fi r-

my były średnie ciężarówki z kabinami B,

które stosował też SAVIEM, a później 

Renault, Mack, DAF i Volvo. Szoferka ta-

ka została też eksperymentalnie zamonto-

wana na podwoziu ze Starachowic w ra-

mach prac nad nową rodziną ciężarówek 

Star 300. 

Przez ponad 80 lat historii Berliet stwo-

rzył mnóstwo, bardzo różnorodnych po-

jazdów. W tym nieprzebranym bogactwie 

co i rusz natrafi ć można na najprawdziw-

szy skarb, gdyż fi rma nie odżegnywała się 

od samochodów nietypowych, powsta-

jących w kilku czy nawet tylko jednym 

egzemplarzu. Zarazem te pojazdy, które 

w dużych seriach opuszczały fabryki na 

trwałe zapisały się w pamięci użytkow-

ników w wielu krajach. Stając się częścią 

wspomnień, które – jak to wspomnienia 

– są zawsze bez wad. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Przykład jednego z wielu unikalnych 
pojazdów Berliet. Ciągnik VTE z 1968 r. 
służył do transportu francuskich rakiet 
jądrowych. Zbudowano tylko trzy sztuki. 

W latach 70. podziw budziły nowe, obszerne kabiny 
stosowane w modelach o dużym tonażu. Berliet GRH 280 
z 1978 r. to późny wariant, z reflektorami w zderzaku. 
Wcześniej były montowane wyżej, na wlocie powietrza. 

Berliet TBK 6S z 1964 r. 
wyposażony w obłą, wagonową 
kabinę „Relax” – wielką nowość 
końca lat 50. 

Wszyscy znamy Jelcza-Berlieta 
PR100, ale co było przed nim? 
Autobus poprzedniej generacji 
typu PGR z 1970 r. dla Paryża. 
Jest zwężony z przodu i z tyłu, 
co ułatwia poruszanie się ciasnymi 
ulicami w gęstym ruchu. 

Berliet Tekel to lżejszy wariant modelu 
Stradair. Miał silnik umieszczony 
poprzecznie z przodu i napędzane 
przednie koła. Małe, tylne miały 
zawieszenie pneumatyczne. Ciężarówkę 
reklamował jamnik, przypominała go 
sylwetką i też była „niskopodwoziowa”. 

Berliet Stradair z 1965 r. był innowacyjną 
ciężarówką średniotonażową z nisko 
zawieszoną kabiną. Wyposażony był w za-
wieszenie wykorzystujące resory piórowe 
oraz miechy powietrzne. Podczas oficjalnej 
prezentacji cudów za kierownicą Stradaira 
dokonywał aktor kaskader Gil Delamare. 

Berliet VDANG z 1938 r. „Gazobois”, 
czyli napędzany gazem wytwarza-
nym z węgla drzewnego. Pojazdy 
takie zdarzały się w przedwojennej 
ofercie Berlieta, ale ich znaczenie 
wzrosło dopiero podczas II wojny, 
gdy brakowało paliwa. 
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Celem konsorcjum jest zaprojektowa-

nie, zbudowanie oraz przetestowa-

nie autobusu klasy mega o napędzie 

hybrydowym, zasilanym ekologicznymi 

paliwami gazowymi. Zgodnie z założe-

niem pojazd ma mieć ponad dwadzieścia 

metrów długości. 

„Dzisiaj możemy już ogłosić na pew-

no, że będzie to dwuprzegubowy autobus 

o długości 24 m. Jego napęd mają stano-

wić silniki elektryczne zasilane z baterii 

doładowywanych energią elektryczną 

z zewnętrznego źródła, w razie potrzeby 

dodatkowo zasilanych energią wytwarzaną 

przez wodorowe ogniwo paliwowe zamon-

towane w pojeździe. To niezwykle zaawan-

sowany technologicznie napęd, dodat-

kowo zastosowany w autobusie o rzadko 

spotykanej długości. W efekcie stworzymy 

całkowicie bezemisyjny środek komuni-

kacji miejskiej o bardzo dużej pojemności 

pasażerskiej, który z powodzeniem może 

stać się alternatywą na przykład dla tram-

waju” – mówi o projekcie dr Dariusz Mi-

chalak, wiceprezes zarządu fi rmy Solaris. 

Całkowita wartość projektu przepro-

wadzanego przez konsorcjum wynosi 

blisko 11 mln zł. Ponad połowę tej kwo-

ty, prawie 6 mln zł, udało się pozyskać 

dzięki dofinansowaniu w ramach Inno-

nia 2012 do listopada 2015 r. Jednak 

ze względu na chęć rozszerzenia prac 

badawczych i rozwojowych przez fir-

mę Solaris trwają konsultacje z NCBiR 

w celu przedłużenia przedsięwzięcia 

o kolejny rok. 

Podobne pojazdy o napędzie elek-

trycznym z dodatkowym wodorowym 

ogniwem paliwowym fi rma Solaris do-

starczyła niedawno do Hamburga. Dwa 

Urbino electric zakupione przez niemiec-

kiego przewoźnika to autobusy jednoprze-

gubowe, o długości 18,75 m. Nowy projekt 

przeprowadzany przy wsparciu NCBiR ma 

na celu stworzenie autobusu jeszcze bar-

dziej zaawansowanego techniczne, cho-

ciażby ze względu na jego długość. 

„Opracowanie oprogramowania do 

sterowania pojazdem dwuprzegubowym 

poruszającym się po drodze, a nie po szy-

nach, to niezwykle trudne zadanie. Jeste-

śmy właśnie na etapie kończenia prac pro-

jektowych i już wkrótce przystąpimy do 

budowy prototypu, który następnie przej-

dzie serię badań i testów” – dodaje Dariusz 

Michalak. ▐

Fot. Solaris

Dariusz Michalak, 
wiceprezes zarządu firmy Solaris

„
 Stworzymy całkowicie bezemisyjny 

środek komunikacji miejskiej o bardzo 
dużej pojemności pasażerskiej, który 
z powodzeniem może stać się alternaty-
wą na przykład dla tramwaju” 

O krokO krok z przodu z przodu
„Pierwszy polski autobus klasy mega z wieloosiowym napędem hybrydowym 
zasilanym gazowymi paliwami ekologicznymi” – to oficjalny tytuł projektu 
realizowanego przez konsorcjum, które tworzą Solaris Bus & Coach SA oraz 
Politechnika Poznańska i Politechnika Warszawska. Przedsięwzięcie uzyskało 
wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu InnoTech.

Tech – programu Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju. Realizację przedsię-

wzięcia zaplanowano na okres od grud-
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Doradztwo transportowe

 

 

CDS Kancelaria Brokerska

Dane kontaktowe:

e  35C12 i 70C17
ML120EL22

1218 ATEGO
RENAULT MIDLUM 270.18

mm

NOWOŚĆ  -- moduły reklamowe
    Najtańsza forma promocji w Truck & Van
Szczegóły na www.kmg-media.pl/moduly_reklamowe

Twój moduł reklamowy  
już od 280 PLN netto za emisję

moduł 90x45 mm [1x1]

www.iuridica.com.pl
Kancelaria Prawna Iuridica
ul. Czarnieckiego 8/4
30-536 Kraków
tel. 12 378 95 70

Kancelaria Prawna Iuridica 
– specjalistyczna obsługa prawna 
firm transportowych i spedycyjnych



GASSHOW.PL

GasShow 2015 i towarzysząca targom wystawa  
Autoservice Expo 2015, połączone z szeregiem wydarzeń towarzyszących składają się 

na największe wydarzenie sektora LPG-CNG-LNG na świecie.  
Zobacz nową jakość targów.  

Zarezerwuj kalendarz już dziś!

Partner Online

Główny Partner Medialny 

Media

Truck
www.truck-van.pl Van&


