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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
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Niestety przed nami. Czyżby sukces polskich przewoźników zaczął przeszkadzać? W momencie, 

kiedy polskie fi rmy transportowe mają 25% udział w rynku przewozów, państwa europejskie 

postanowiły rzucić nam parę kłód pod nogi. Przez 10 lat wspólnego funkcjonowania w ramach Unii 

Europejskiej nie nauczyli się jeszcze, że Polak potrafi … Nie mam co do tego wątpliwości. Na razie 

jednak musimy pokonać piętrzące się problemy.

Najpierw Niemcy uregulowały w swoim kraju sprawę z minimalną stawką za godzinę, rozszerzając 

swoje prawo na wszystkie podmioty zatrudniające pracowników, wykonujących pracę na terenie 

Niemiec. Po Niemcach podobne prawo uchwalono we Francji, teraz w ich ślady chcą pójść Włochy. 

Francuskie i włoskie stowarzyszenia przewoźników złożyły do Komisji Europejskiej dokument, 

w którym żądają ujednolicenia 

w całej Europie płacy minimalnej 

dla kierowców i stworzenia 

agencji ds. transportu drogowego, 

która będzie kontrolowała 

przewoźników. Chcą również, 

żeby został stworzony specjalny 

program dla kierowców 

międzynarodowych oraz rejestr 

przewoźników drogowych, który 

ułatwi egzekwowanie prawa. 

Czyli zwiększamy jeszcze bardziej 

poziom biurokracji w Unii, która 

i tak już jest dość przeładowana 

urzędnikami 

i formalnościami.

Wkrótce KE ma wypowiedzieć się 

w sprawie legalności stosowania 

niemieckiej płacy minimalnej 

wobec zagranicznych fi rm 

transportowych. Na tę decyzję czeka nie tylko Francja, ale również Belgia czy Holandia, które od 

dawna narzekają na „dumping socjalny z Europy Wschodniej”.

Ciekawe tylko co się stanie, gdy polskie fi rmy jednak upadną na skutek tych działań. Kto przejmie 

rynek transportowy w Europie i kogo będą zatrudniać fi rmy transportowe działające na tym rynku? 

Dobrych kierowców na naszym kontynencie brakuje, oczywistym więc będzie, że nasza zachodnia 

konkurencja nie zatrudni swoich rodaków, tylko sięgnie po naszych szoferów. W ten sposób zamiast 

zarabiać dla siebie, będziemy budować gospodarki naszym sąsiadom. Sprawiedliwe?

Każdy broni swojego, ale nie można się też zgodzić z tym, że jesteśmy tanią siłą roboczą. 

Obecnie zajmujemy pod względem płacy minimalnej 12. miejsce w Europie, wyprzedając 

np. Portugalię, Węgry czy Słowację. Co ciekawe, we Włoszech płaca minimalna w ogóle 

nie obowiązuje... ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Na podbój. Fiat Doblò ........................34

ROZMOWAROZMOWA

Massimiliano Ranieri

Spełniamy oczekiwania klientów .......38

MAGAZYNMAGAZYN
Weteranka

Wciąż atrakcyjna „osiemnastka”. 
Scania 124L ......................................40

WARSZTATWARSZTAT
Oprogramowanie

eSOWA wie, 
jak zarządzać warsztatem .................42

www.truck-van.pl

3/20154 TruckTruckVanVan&

SPISSPISTreściTreści



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.



N ie od dziś wiadomo, że cena czyni 

cuda. Jednak nie zawsze jest głów-

nym wyznacznikiem wyboru. Nie 

każdy jest skłonny zaakceptować niższą 

jakość, nawet za cenę oszczędności pod-

czas zakupu. Jednak na rynku, na któ-

rym spotyka się kilku graczy, oferujących 

produkty o zbliżonym standardzie, walka 

o klienta ceną może być bardzo skutecz-

na. Szczególnie, gdy mamy do czynienia 

z zakupami fl otowymi, gdzie pojazdy liczy 

się w dziesiątkach egzemplarzy, a różnica 

w cenie jest mocno odczuwalna.

Rok 2014 nie dawał branży transporto-

wej odetchnąć. Nasilający się konfl ikt za 

naszą wschodnią granicą, embargo w Rosji 

na wieprzowinę, rozszerzone później na 

inne artykuły pochodzące z krajów Unii 

Europejskiej, dotknęły nie tylko produ-

centów, ale również świadczących dla nich 

usługi transportowców. Pojawiły się pro-

blemy z należnymi, jak się okazało, a nie 

przez wszystkich wypłacanymi kierowcom 

ryczałtami za noclegi, co zaowocowało 

pozwami na olbrzymie sumy. Nie-

którzy mieli spore kłopoty z tego tytułu. 

Jednocześnie, mimo zawirowań, zarówno 

polska, jak i europejska gospodarka nie 

spowolniły. Transportowcy, którzy stracili 

Michał Fersten, 
marketing & product manager Iveco Poland Sp. z o.o.

Na spadek sprzedaży w 2014 r. szczególnie w segmencie cięż-
kim zdecydowanie miały duży wpływ dwa czynniki: duża sprzedaż 
w 2013 r. pojazdów spełniających normę Euro 5 oraz sytuacja na 
Ukrainie. Jednak pomimo bardzo poważnego konfliktu na Wscho-
dzie, jest to wynik przede wszystkim rekordowej sprzedaży w koń-
cówce 2013 roku (także pojazdów ciężkich Iveco). Firmy, które pla-
nowały zakup nowych pojazdów w 2014 roku, przyśpieszyły decyzję. 
Dopiero od drugiego kwartału zeszłego roku zaobserwowaliśmy 

wzrost zainteresowania pojazdami Euro 6. Klienci powoli „oswajali się” z nowymi pojazdami.
Nasz udział w rynku pojazdów o dmc powyżej 6 t w 2014 r. w zasadzie nie uległ zmianie. 
Oczywiście nie satysfakcjonuje to nas, ale są już pozytywne efekty naszych działań w 2014 r.:
udział w segmencie o dmc powyżej 16 t wzrósł do niemal 8%.
W 2014 roku Iveco wygrało kilka dużych przetargów na dostawę ciężkich podwozi, m.in. dla 
Poczty Polskiej. Największą popularnością cieszył się nasz flagowy model – Iveco Stralis, 
który od czasu zdobycia nagrody Truck of the Year w 2013 roku ciągle zyskuje na popular-
ności. Pozytywny trend w zakresie ciężkich podwozi to również dobra droga do podniesienia 
rentowności marki.
Perspektywy dla klientów używających pojazdów o dmc powyżej 16 t w transporcie między-
narodowym nie są jednoznaczne i uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi o charakterze 
geopolitycznym oraz polityką gospodarczą innych krajów. Liczymy oczywiście na pozytywny 
wpływ inwestycji w infrastrukturę i idący za tym wzrost potrzeb firm budowlanych.
Rynek pojazdów lekkich na tym tle powinien się kształtować dość pozytywnie i zamierzamy 
z tego skorzystać, w dalszym ciągu wzmacniając pozycję Iveco Daily, uhonorowanego tytu-
łem Van of the Year 2015.

CCC
Wahania, jakie możemy obserwować na rynku pojazdów ciężarowych w ciągu ostatnich 
paru lat skłaniają do refleksji. Co wpływa na to, że jednego roku producent bije rekordy 
sprzedaży, a w kolejnym odnotowuje poważne spadki? Czy za wzrost udziału w rynku, 
importerzy są w stanie zrezygnować z części swojej marży?

Mercedes obrał dobrą strategię: oddał do dyspozycji klientom nową 
ciężarówkę z silnikiem Euro 6 na długo zanim zaczęła obowiązywać nowa norma. 
Dzięki temu w momencie, kiedy byli już na nią skazani, 
nie mieli się czego obawiać.

kontrakty na Wschód, w dużej mierze od-

naleźli się na Zachodzie. W minionym roku 

odnotowaliśmy kolejny rekord. Do na-

szych fi rm transportowych należy już 25% 

rynku przewozów w Europie. To wszyst-

ko miało wpływ na kondycję fi nansową 

naszych przewoźników i ich skłonność do 

inwestycji.
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Gdzie dwóch się bije…

Rok 2014 rozpoczął się sporym wzro-

stem. W styczniu dostarczono o 22% wię-

cej pojazdów o dmc powyżej 6 t, niż to 

miało miejsce przed rokiem. Jeszcze lepszy 

był luty – 30% w górę. Później tendencja 

wzrostowa zaczęła słabnąć: marzec – 7%, 

kwiecień – 2% i maj – 6%. Od tego mo-

mentu rynek słabł w porównaniu do roku 

2013, z wyjątkiem września, kiedy liczba 

zarejestrowanych pojazdów była minimal-

nie wyższa niż w analogicznym okresie 

roku poprzedniego. Największy spadek 

odnotowaliśmy w grudniu – prawie 40%. 

Mimo to grudzień 2014 można zaliczyć do 

jednego z najlepszych w ostatniej pięcio-

latce. W normalnych warunkach można 

by przypuszczać, że to wynik ochłodze-

nia rynku. Nic z tych rzeczy. Złudzenie to 

powoduje narastająca sprzedaż w 2013 r.

Początek był dość spokojny, natomiast 

wzmożony popyt w związku z wejściem 

w życie od 2014 r. nowej normy ekologicz-

nej Euro 6 rozpoczął się de facto dopiero 

we wrześniu. Trudno byłoby pobić tamte 

rekordy w tym roku. Imponujące wzrosty 

na początku 2014 r. to właśnie efekt reali-

zacji zamówień jeszcze z 2013 r., kiedy to 

przewoźnicy próbowali zdążyć z zakupem 

atrakcyjnych cenowo i sprawdzonych roz-

wiązań spełniających normę emisji Euro 5.

Większość z zamówień grudniowych zo-

stała przekazana klientom w pierwszym 

kwartale minionego roku. Importerzy mo-

gli oferować takie pojazdy jeszcze do koń-

ca października 2014, nie wszyscy jednak 

mieli co. Można więc przyjąć, że od dru-

giego kwartału na rynek trafi ały pojazdy 

spełniające najnowszą normę. Wtedy też 

rynek zaczął spowalniać, gdyż wcześniej 

zdążył się już nasycić. 

W efekcie w 2014 roku rynek pojazdów 

ciężarowych o dmc powyżej 6 t lekko spadł 

w porównaniu do 2013 r. – o 10%, osiąga-

jąc wolumen 17 392. 

Największy udział w rynku miały oczy-

wiście pojazdy o dmc powyżej 16 t – 88%, 

w tym ciągniki siodłowe – 83% i podwozia 

– 17%. Pojazdy o dmc od 6 do 10 t – 4%, 

a od 10 do 16 t – 8%.

Na pozycję lidera w minionym roku za-

pracował Mercedes, który konsekwentnie 

od lat walczy o względy przewoźników. To 

jedyna marka na naszym rynku, która od-

notowała wzrost sprzedaży w 2014 r. – po-

nad 4%. W sumie zarejestrowanych zostało 

3194 ciężarowych Mercedesów. Z dekla-

Liczba sprzedanych pojazdów o dmc powyżej 16 t w 2014 r.
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Volvo stoi głównie 
ciągnikami – 86% 
sprzedaży. W tym roku 
firma liczy również 
na większy ruch 
w budowlance i w branży 
komunalnej.

DAF w 2014 r. sprzedał mniej o 28% w porównaniu z rokiem 
2013. W tym roku zamierza nadrobić stratę. Pomóc ma w tym 
najnowszy program nazwany „DAF Transport Efficiency”, 
w ramach którego oferowane są produkty i usługi stworzone 
z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności transportu. 
Jak na razie styczeń wygląda bardzo obiecująco – DAF poprawił 
swój wynik sprzed roku o 181%!

MAN walczył do końca o pozycję lidera, 
jednak przegrał zaledwie kilkudziesięcioma 
pojazdami. W tym roku zapowiada się 
zaciekła walka o klienta. Mercedes tak łatwo 
nie odpuści, a MAN zapowiada odbudowę 
pozycji również w segmencie ciężkich 
podwozi.

www.truck-van.pl
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racji importera wynika, że maksymalnie 

19% sprzedaży stanowiły pojazdy z normą 

emisji spalin Euro 5. Skąd ten sukces? Mer-

cedes jako pierwszy wprowadził na rynek 

całkowicie zmienioną gamę pojazdów cię-

żarowych. Actros, którego premiera miała 

miejsce w 2011 r. szokował i zaciekawiał, 

nikt nie mógł przejść obok niego obojętnie. 

Stał się też dobrym nośnikiem reklamy dla 

fi rm transportowych. Również jako jeden 

z pierwszych Mercedes wprowadził do sprze-

daży pojazdy z silnikiem spełniającym nor-

mę emisji spalin Euro 6. Zaczęły one jeździć 

we fl otach długo przed wprowadzeniem naj-

nowszej normy w życie. Przewoźnicy mieli 

okazję przekonać się do zastosowanej tam 

technologii, czego efektem są zamówienia. 

Nie bez znaczenia zapewne jest również to, 

że od lat Mercedes rozbudowuje swoją sieć 

serwisową, stawiając szczególny nacisk na ja-

kość wykonywanych usług. W tym roku do-

datkowo prawdopodobnie zadziałała zmiana 

w samej organizacji, dzięki której sprzedaż 

pojazdów ciężarowych jest teraz bardziej 

ukierunkowana na klienta. Te wszystkie 

działania przełożyły się na znakomity wynik 

w tym roku. Niektórzy natomiast mówią, że: 

„po prostu Mercedes ma dobry, sprawdzony 

produkt”. Patrząc na wyniki sprzedaży, trud-

no się z tym nie zgodzić.

Pikowanie

Utarło się już, że nie ma nic gorszego 

niż drugie miejsce. Najlepiej przekonał się 

o tym w ubiegłym roku MAN. Firmie za-

brakło dosłownie kilkunastu pojazdów, 

żeby znów wskoczyć na pozycję lidera. 

MAN zakończył rok sprzedażą na poziomie 

3171 egz., o ponad 12% niższym niż przed 

rokiem. W tym około 20% stanowiły pojaz-

dy spełniające normę Euro 5. Wprawdzie 

jest to bardzo dobry wynik, pozycja wice-

lidera też cieszy, ale jak sami przedstawi-

ciele MAN-a przyznają, mogło być lepiej. 

MAN nie doszacował rynku, w wyniku tego 

mimo zainteresowania klientów, nie był 

w stanie zrealizować wszystkich zamówień. 

Z drugiej strony postawił w tym roku na 

transport długodystansowy, nie spodziewa-

jąc się ożywienia w podwoziach. Aż strach 

pomyśleć, jaki mieliby wynik, gdyby bar-

dziej wstrzelili się swoimi prognozami. 

Na trzeciej pozycji znalazł się DAF, 

chyba największe zaskoczenie minionego 

roku. Nie tylko stracił pierwszą pozycję na 

rynku, ale również odnotował największy 

spadek sprzedaży – 28%. Importer swój 

wynik tłumaczy brakiem na stoku pojaz-

dów spełniających normę emisji Euro 5, co 

w naturalny sposób przerzuciło klientów 

chcących skorzystać z okazji zakupu tań-

szego pojazdu do konkurencji. Efekt ten 

Paweł Węcłowski, 
dyrektor sprzedaży Volvo Trucks Poland

W związku z bardzo dużym popytem na pojazdy Euro 5 w 2013 roku 
praktycznie nie dostarczaliśmy samochodów z normą Euro 6. Tym 
trudniej było przewidzieć aż tak udany rok w 2014, w którym sprze-
daliśmy praktycznie wyłącznie pojazdy z normą Euro 6. Warto pod-
kreślić, że w rok 2014 weszliśmy z bardzo małym stokiem pojazdów 
Euro 5. Kłopoty przewoźników związane z konfliktem na Ukrainie do-
tknęły głównie Regionu Wschodniego. W pozostałych obszarach Pol-
ski nie notowaliśmy dużych zmian w potencjale zakupowym klientów.

Na nasz dobry wynik w 2014 r. wpłynął przede wszystkim bardzo dobry produkt. Nowe Volvo 
FH z silnikiem D13K spełniającym normę emisji spalin Euro 6 jest jednym z mniej skompli-
kowanych technicznie rozwiązań spełniających wymagania tej rygorystycznej normy, ofe-
rowanych obecnie na rynku – prosty układ doładowania, brak common rail. Zużycie paliwa 
w tych silnikach nie odbiega od bardzo dobrych, niskich wyników osiąganych przez silniki 
Euro 5, co docenili klienci poprzez swoje decyzje zakupowe. Nie ukrywam, że nasza kampa-
nia sprzedażowa powiązana z rocznicą 20-lecia Volvo Truck Polska również odniosła duży 
sukces. Pod koniec roku zaobserwowaliśmy znaczne wzmocnienie naszej pozycji w seg-
mencie podwozi samochodów ciężarowych i będziemy kontynuowali ten trend w 2015 roku.
Branża budowlana jeszcze nie ruszyła pełną parą w 2014 roku. Wprowadziliśmy na rynek 
kilkadziesiąt pojazdów FMX w układzie 8×6 i 8×4, ale to dopiero początek. W samochodach 
z normą Euro 6 zmniejszyła się różnica cenowa pomiędzy naszymi podwoziami, a pojazda-
mi innych marek i uważam, że Volvo sukcesywnie i stabilnie będzie zwiększać swój udział 
w tym segmencie. Sprzedaliśmy również sporo podwozi Volvo FM11 w układzie napędu 
4×2 i 6×2 oraz Volvo FH 6×4. Naszym niekwestionowanym liderem w podwoziach jest FH 
6×2 do transportu międzynarodowego.
W 2015 roku liczymy na wzrost sprzedaży (zgodnie z przewidywaniami rynek całkowity ma 
wzrosnąć) i zwiększenie udziału w rynku pojazdów o dmc powyżej 16 ton. Kontynuujemy 
rozpoczęte w 2013 i 2014 roku projekty sprzedażowe. Reorganizujemy dział sprzedaży, 
podkreślamy rolę serwisu w procesie sprzedaży, intensyfikujemy współpracę z leasingiem 
fabrycznym VFS Usługi Finansowe Polska. Naszą przewagą są Kompleksowe Rozwiąza-
nia Transportowe, które zawierają samochody ciężarowe o udowodnionym niskim zużyciu 
paliwa, ale również usługi serwisowe, finansowanie, ubezpieczenie, zarządzanie flotą, mo-
nitoring pracy kierowców ze szczególnym uwzględnieniem zużycia paliwa. Nasi klienci wy-
mieniają tabor coraz częściej i chcą mieć jasny obraz całkowitych kosztów eksploatacji. Taki 
sposób podejścia do zakupów idealnie wpisuje się w naszą politykę dostarczania komplek-
sowych rozwiązań transportowych. Zagrożeniami dla rynku transportowego w roku 2015 
mogą być coraz większe restrykcje nakładane na przewoźników, na przykład nowe regulacje 
dotyczące płacy dla kierowców, zaliczanie wypoczynku podczas przerw weekendowych itp. 
Zagrożenia te dotyczą całej branży, więc my skupimy się w 2015 roku na udziale rynkowym, 
a nie na liczbach.

mógł też pogłębić fakt, że DAF-y z silnika-

mi Euro 6 najbardziej podrożały na rynku 

w porównaniu z pojazdami Euro 5. Czyli 

odstraszyła nabywców cena. Być może 

znaczenie miały też kłopoty na Wscho-

dzie. W sumie rok 2014 DAF zakończył 

liczbą 2868 zarejestrowanych pojazdów. 

Wśród nich było około 10% ciężarówek 

spełniających normę Euro 5.

Na czwartym miejscu uplasowało się 

Volvo z wynikiem 2647, o nieco ponad 2% 

mniej niż przed rokiem. Zważywszy na dy-

namikę rynku i to że Volvo ma w swojej ofercie 

pojazdy o dmc powyżej 12 t, należy zaliczyć 

rok 2014 do bardzo udanych dla tej marki. 

95% sprzedaży stanowiły pojazdy o dmc 

powyżej 16 t, w tym ciągniki prawie 84%. 

Wśród sprzedanych pojazdów o dmc po-

wyżej 12 t, zaledwie 5% spełniało normę 

Euro 5. 

Piąte miejsce już od kilku lat należy do 

Scanii. Może to świadczyć o gronie stałych 

Sprzedaż pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 6 t w poszczególnych 
miesiącach roku 2012, 2013, 2014 oraz w styczniu 2015
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klientów, którzy przekonali się do pojaz-

dów tej marki i nie odczuwają potrzeby 

zmian. Scania podobnie jak Mercedes, bar-

dzo szybko wprowadziła na rynek pojazdy 

z silnikami Euro 6. Od momentu premiery 

nie tylko miały czas na sprawdzian prak-

tyczny, ale również przeszły modernizację. 

Dzisiaj nie stanowią dla nikogo niewia-

domej. Mają już swoich wiernych fanów, 

co potwierdza liczba rejestracji w 2014 r. 

– 2436 egzemplarzy, w tym wszystkie speł-

niające normę Euro 6! To zaledwie o 3% 

mniej niż przed rokiem. 

Kolejne w klasyfi kacji jest Iveco. W po-

równaniu z rokiem 2013 fi rma sprzedała 

mniej o 11%, czyli 1990 pojazdów, w tym 

około 15% jeszcze z normą Euro 5. 60% zare-

jestrowanych w 2014 r. ciężarówek tej marki 

stanowiły pojazdy o dmc powyżej 16 t.

Najsłabiej od paru lat radzi sobie na 

naszym rynku francuska marka. Renault 

Trucks przeszło dwa lata temu reorganiza-

cję. Od października 2013 r. wchodzi w skład

Volvo Group Trucks Poland (od tego roku 

kolejna zamiana – Volvo Group Trucks 

Sales Poland). W tym czasie zmienił się 

zarząd, sieć serwisowa oraz zespół han-

dlowców. A rynek nie lubi zmian i w ta-

kiej sytuacji szuka rozwiązań, które będą 

Piotr Stański, 
prezes zarządu MAN Truck & Bus 

Po, zachwianym efektem Euro 5, roku 2013, który zgodnie z progno-
zami okazał się wyjątkowo chłonny, sprzedaż w roku 2014 zamknę-
liśmy na stosunkowo wysokim poziomie. Szacowaliśmy, że rok 2014 
będzie pod względem sprzedaży podobny do 2012. Tymczasem 
w samym tylko grudniu 2014 producenci dostarczyli łącznie pra-
wie 2 razy więcej pojazdów niż w tym samym okresie w roku 2012. 
10% spadek sprzedaży w roku 2014 w porównaniu z rokiem 2013 
w mojej opinii jest ściśle powiązany z efektem Euro 5. 

MAN od wielu lat utrzymuje się w ścisłej czołówce dostawców pojazdów użytkowych w Pol-
sce. 8 lat z rzędu byliśmy liderem rynku, kolejne 3 wiceliderem. Nasza pozycja na rynku 
polskim jest silna, co nas cieszy. Klienci mają zaufanie do naszych produktów i rozwiązań, 
które oferujemy, z czego jesteśmy dumni. Tym razem od zwycięstwa dzielił nas naprawdę 
mały krok.
Po wyjątkowo dobrym, ale trochę sztucznym roku 2013, spodziewaliśmy się, że sprzedaż 
pojazdów ciężarowych w roku 2014 będzie znacznie słabsza. Tymczasem okazało się, że 
10% spadek w stosunku do poprzedniego roku, to naprawdę niewiele. Mówiąc szczerze, nie 
doszacowaliśmy możliwości rynku i stąd pozycja „tylko” wicelidera.
Ponieważ w 2014 r. spodziewaliśmy się mniejszego rynku, skoncentrowaliśmy się na 
segmencie pojazdów przeznaczonych do transportu dalekobieżnego. W roku 2015 po-
święcimy więcej uwagi pojazdom budowlanym, tak aby odbudować pozycję w tym sek-
torze. 
Spodziewamy się, że w roku 2015 rynek będzie rósł. W związku z tym MAN będzie aktyw-
ny na wielu polach. W dalszym ciągu najistotniejszym segmentem polskiego rynku będą 
ciągniki siodłowe. To ponad 70% sprzedaży. Dla tego sektora mamy nową ofertę – ciągnik 
MAN TGX EfficientLine 2, który oferuje jeszcze więcej możliwości optymalizacji kosztów 
eksploatacji. Nadal będziemy walczyć o klientów także w klasie lekkiej i średniej, w której 
oferujemy doskonały produkt i jesteśmy jednym z najważniejszych graczy. Spodziewamy 
się, że w tym roku ożywi się sektor budowlany, w którym MAN tradycyjnie miał bardzo silną 
pozycję i że ten właśnie sektor pomoże nam w odzyskaniu pozycji lidera polskiego rynku 
pojazdów ciężarowych. 

SACHS Race Cup 2015
Niech wygra najlepszy!

SACHS Race Cup to trzecia z kolei okazja do spotkań z przedstawicielami warsztatów. W 2015 r. zaoferujemy nowe 
tematy szkoleniowe i dostarczymy niezwykłych emocji sportowych. Szczegółowe warunki udziału znajdują się na 
www.zf.com/pl oraz u poszczególnych dystrybutorów.

Zgłoszenia online
na www.zf.com/pl

www.zf.com/pl
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zapewniały stabilność. Również w 2013 r. 

pojazdy Renault przeszły rewolucję. Wy-

mieniono całą gamę, która na rynek tra-

fi ła dopiero w minionym roku. De facto 

klienci dopiero wówczas mieli możliwość 

bliższego przyjrzenia się im. Zmiany doty-

czące samego wyglądu nowej gamy miały 

tylu zwolenników, co przeciwników. To 

wszystko nie sprzyjało zdobywaniu rynku. 

W efekcie w 2014 r. zarejestrowano 1004 

pojazdy Renault Trucks, czyli o 7% mniej 

niż przed rokiem, w tym około 12% speł-

niających normę Euro 5.

Fortuna jednak kołem się toczy. We 

wrześniu 2014 r. Renault Trucks T zdobył 

prestiżowy tytuł Międzynarodowej Cię-

żarówki Roku 2015. Sytuacja wewnątrz 

fi rmy jest już stabilna. Gęsta sieć punktów 

dilerskich, nowoczesne produkty około 

sprzedażowe i zapowiadana na ten rok 

dostępność modeli nowej gamy w wersji 

demonstracyjnej, powinny ośmielić po-

tencjalnych nabywców do wyboru właśnie 

tej marki. Szczególnie pomocne mogą się 

okazać testy, wykazujące wysoką ekono-

miczność pojazdów Renault Trucks.

Ciągniki górą

Jak zdobyć mocną pozycję na rynku po-

jazdów ciężarowych? Odpowiedź jest prosta 

– stawiając na ciągniki. W 2014 roku zareje-

strowano 15  365 pojazdów o dmc powyżej 

16 t, w tym 12 879 ciągników i 2477 podwozi. 

Czyli o prawie 9% mniej niż przed rokiem.

W najcięższym segmencie najwięcej cię-

żarówek sprzedał Mercedes – 2859 (wzrost 

o 5%), zdobywając prawie 19% rynku. 

Drugi był DAF – 2783 rejestracje (spadek 

o 27%) i 18% rynku. Na podium stanęło 

też Volvo. W minionym roku nabywców 

znalazły 2632 pojazdy tej marki (spadek 

o niecałe 3%). Udział w rynku – 17%. Ko-

lejny w rankingu był MAN – 2476 egzem-

plarzy (o 10% mniej niż przed rokiem), 

z 16% udziałem. Niewiele mniej, bo 2436 

Zmiany, przez które musiała przejść 
w ciągu ostatnich dwóch lat marka Renault
bardzo osłabiły jej notowania na naszym 
rynku. Jest jednak nadzieja, że teraz 
sytuacja się poprawi. Być może gama D 
przekona do siebie fanów Maxity.

Niekwestionowanym królem lekkiego 
segmentu jest Iveco, od lat nie ma sobie 
równych. Podwozia tej marki z powodzeniem 
służą różnym branżom, które cenią sobie 
sprawny układ napędowy, łatwość zabudowy 
i konkurencyjną cenę.

Scania w minionym roku podbiła rynek ciężkich podwozi. 
Oprócz branży komunalnej i pożarniczej, zdobyła też 
klientów wśród leśników i energetyków. Dodatkowo 
dostosowała lepiej swoją ofertę do potrzeb strażaków, 
oferując oprócz ciężkich podwozi, pojazdy lekko 
odchudzone, z najmniejszymi, 9-litrowymi silnikami. 

Marek Zawistowski, 
dyrektor ds. sprzedaży Renault Trucks

10% spadek na rynku pojazdów ciężarowych w 2014 r. to głównie 
efekt roku 2013 i dużego zainteresowania pojazdami Euro 5. Szcze-
gólnie dotyczy to segmentu transportu dalekobieżnego. Segment 
dystrybucji 6÷16 t jest bardzo przewidywalny i stabilny, choć na pew-
no w 2013 roku również widać wpływ zmian norm ekologicznych na 
decyzje zakupowe. 
Jednym z elementów wpływających na spadek rynku był kryzys na 
Ukrainie. Wiele firm już na początku 2014 roku straciło swoje prze-

wozy, szczególnie ze wschodu: Podkarpacie i Podlasie. Przewoźnicy z tych rejonów znaleźli 
się w sytuacji poszukiwania zupełnie nowego dla nich rynku – przewozy krajowe, UE, czyli 
kierunki już zagospodarowane przez innych. Rozpoczęła się rywalizacja na stawki przewo-
zowe, co również obniżyło w wielu firmach standing finansowy z tytułu niższych przychodów. 
W konsekwencji utrudniało to dostęp do finansowania zakupów. Niestety, ma to swoją kon-
tynuację w 2015 r. Ukraina i rynki wschodnie to wielka niewiadoma, która może położyć się 
cieniem na wynikach w tym roku.
Renault Trucks zakończyło rok 2014 z oczekiwanym wynikiem. Poprawiliśmy nasz udział 
w rynku, pomimo że nowości (a takie zostały wprowadzone w 2014 r.) zawsze są przyjmo-
wane z dozą nieufności. Jednak testy naszych ciężarówek przez klientów dowiodły, że to 
auta bardzo oszczędne i dają w efekcie zysk w zestawieniu z naszą ofertą „miękką”. 
W odróżnieniu od innych producentów, odnowiliśmy całą gamę, dlatego też moment prze-
łączenia fabryk z produkcji poprzednich modeli na nowe spowodował zmniejszoną zdol-
ność produkcyjną i zmusił nas do ograniczenia przyjmowania zleceń. Z tego też może wy-
nikać nasz niski wolumen. Teraz już nasze fabryki produkują pełną parą i nie ma problemu 
z dostawami. 
Początkowo ciężarówki gamy T trafiały do klientów w małych firmach transportowych. 
W końcu roku 2014 wzrosło zainteresowanie flot, co zwiększyło istotnie naszą pozycję na 
rynku. Ciężarówki z kabiną Sleeper i silnikiem 11 l to idealne rozwiązanie dla dużych flot. 
Niskie zużycie paliwa, ergonomia w kabinie plus świetne warunki kontraktu Excellence 
z finansowaniem VFS przekonało flotowców. RT jest już po zmianach nie tylko produktu, 
ale i organizacyjnych na rynku polskim. Ten etap jest już za nami. Mamy też doświadczenia 
własne i klientów, zwiększyliśmy liczbę serwisów dwumarkowych (Renault Trucks wspólnie 
z Volvo Trucks), zatem spokojnie patrzymy w przyszłość.
Wysoka pozycja Midlum przełożyła się na rosnące zainteresowanie nową gamą dystrybu-
cyjną. Stali klienci nie zawiedli – dostarczyliśmy nasze nowe podwozia do straży pożarnej. 
Myślę, że ten rok będzie lepszy w segmencie podwozi. Wprowadziliśmy kilka zmian w orga-
nizacji firmy nastawionych na ten segment: ściślejsza współpraca z firmami nadwoziowymi, 
własna polityka homologacyjna i polityka pojazdów demo. To powinno zadziałać.
Potencjał ma również rynek pojazdów budowlanych. Liczymy, że plany inwestycyjne doty-
czące kolejnej perspektywy unijnej do 2020, w której Polska ma spore fundusze, zostaną 
ostatecznie sprecyzowane w postaci konkretnych zatwierdzonych projektów, co w konse-
kwencji rozpocznie wzrost rynku w tym segmencie. Plany rządu na najbliższe lata związane 
z autostradami i drogami szybkiego ruchu są bardzo ambitne zatem czekamy na pierwsze 
przetargi. 
Wszystkie makroparametry ekonomiczne pokazują tendencje wzrostowe, ale diabeł tkwi 
w szczegółach. Nadal rynek transportu międzynarodowego jest pod „ostrzałem” nowych 
pomysłów państw UE, które zaczynają stosować protekcjonizm gospodarczy. Ostatnie 
kłopoty przewoźników z niemieckimi przepisami o godzinowej stawce 8,5 euro, czy wcze-
śniejsze regulacje związane z ryczałtami za noclegi kierowców we Francji czy Belgii nie 
stwarzają stabilnych warunków pracy, ale my jesteśmy dobrej myśli. Renault Trucks ma 
grupę wiernych klientów i co ważne dołączają do nas nowi ceniący spokój w biznesie, 
a my taki zapewniamy.
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Tomasz Cwalina, 
dyrektor sprzedaży Scania Polska

W roku 2013 obserwowaliśmy na naszym rynku efekt pribay’u, po-
legający na zakupie pojazdów spełniających normę Euro 5, których 
rejestracja była możliwa tylko do końca roku. W konsekwencji gros 
pojazdów sprzedanych pod koniec 2013 r., gdyby nie ta sytuacja, 
byłoby zakupionych dopiero w pierwszym kwartale 2014 r. Nastąpiło 
swego rodzaju przesunięcie, które prawdopodobnie dotyczyło sporej 
liczby pojazdów. W dużej mierze, w konsekwencji rynek w 2014 r. 
odnotował spadek. Jednak biorąc pod uwagę okoliczności, należy 

przyjąć, że cały czas jest stabilny.
Prawie 80% naszej sprzedaży w 2014 r. stanowiły ciągniki siodłowe. Klientów przekonała 
nasza nowa gama silników Euro 6, które osiągają bardzo dobre wyniki w zużyciu paliwa. 
Warto podkreślić, że to najbardziej ekonomiczne silniki w naszej historii. Nie sprawdziły się 
przewidywania, że norma Euro 6 będzie się wiązała z wyższym spalaniem. Okazało się, że 
nowe technologie pozwalają jeszcze zaoszczędzić. Dodatkowo, nasze statystyki pokazują 
nam najniższą w historii awaryjność naszych pojazdów.
W minionym roku zajęliśmy pierwsze miejsce pod względem sprzedaży ciężkich podwozi, 
zdobywając 22% rynku. Nasze pojazdy cieszyły się powodzeniem we wszystkich segmen-
tach. Dostarczyliśmy około 80 wozów strażackich, zarówno ciężkich, jak i lżejszych podwozi. 
Ważnym segmentem dla nas są również samochody do wywozu śmieci. W 2014 r. dostar-
czyliśmy około 75 takich pojazdów. Zaistnieliśmy też w segmencie energetycznym, sprze-
dając pojazdy do obsługi linii wysokiego napięcia. Udało nam się także podwoić sprzedaż 
w segmencie podwozi dystrybucyjnych. Segment pojazdów budowlanych był dość ograni-
czony – sprzedaliśmy około 100 takich podwozi, ale przewidujemy, że w tym roku, w związku 
z zapowiadanymi inwestycjami, powinna nastąpić poprawa na tym rynku.
Polska to bardzo ważny rynek dla firmy Scania. Cały czas dynamicznie rozwijający się 
i dobrze rokujący. 40% samochodów ciężarowych importowanych do polski stanowią nowe 
pojazdy. Wystarczyłoby zwiększyć ich udział do 50-60%, a rynek wzrósłby o 40%.
Ważna jest również pozycja polskich firm na europejskim rynku. Nasze przedsiębiorstwa 
transportowe stają się coraz bardziej atrakcyjnymi partnerami dla zachodnich kontrahentów. 
Obecnie należy do nas 25% rynku przewozów w Europie. Jeszcze dwa lata temu nasz udział 
stanowił 21%, czyli wzrost jest wyraźny. To dobry prognostyk dla rynku pojazdów.

pojazdów sprzedała Scania (spadek o 3%). 

Najsłabsze pozycje w tym segmencie nadal 

zajmują: Iveco – 1200 pojazdów (spadek 

o 3%) i Renault – 928 (spadek o 4%).

Prawie 84% w tym segmencie stano-

wią ciągniki siodłowe. W minionym roku 

sprzedano ich o prawie 10% mniej niż 

przed rokiem. W Polsce liderem na tym 

rynku od lat jest DAF. W minionym roku 

zarejestrowano 2485 ciągników tej mar-

ki (o 27% mniej niż przed rokiem), co 

stanowi 19% udział w rynku. Drugi pod 

względem sprzedaży był Mercedes – 2378 

(wzrost o 8%), 18% rynku, a trzecie Volvo 

– 2270 pojazdów (spadek o 7%) i 17% ryn-

ku. Dalej znalazły się: MAN – 2036 pojaz-

dów (spadek o 7%), Scania – 1892 pojazdy 

(spadek o 6%), Iveco – 972 (spadek o 14%) 

i Renault – 841 (spadek o 2%).

Ciężkie podwozia odnotowały tylko le-

ciutki spadek, zaledwie o 3%. Mimo tego, 

niektórym fi rmom udało się bardzo zawal-

czyć o klientów. Najwięcej w tym segmen-

cie sprzedała Scania – 544 pojazdy (wzrost 

o 7%), uzyskując ponad 22% tego rynku. 

Drugi był Mercedes – 481 pojazdów (spa-

dek o 6%) i 19% udział. Z pierwszego 

miejsca w 2013 r. na trzecie spadł MAN 

– 440 pojazdów (spadek o 23%) i prawie 

18% rynku. Następne w kolejności było 
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Przemysław Rajewski, 
dyrektor zarządzający Mercedes-Benz Trucks

Mniejsze zainteresowanie klientów pojazdami ciężarowymi w 2014 
roku było efektem wielkiej wyprzedaży, którą mogliśmy zaobserwo-
wać pod koniec 2013 roku. O ile cały ten rok był dobry dla produ-
centów (o ponad 17% nowo zarejestrowanych pojazdów więcej), to 
w samym grudniu liczba ta była ponad dwukrotnie wyższa niż w grud-
niu 2012. Oznacza to, że kupując pojazdy Euro 5, klienci zrobili sobie 
„zapas”, czego efektem było mniejsze zainteresowanie w 2014 r.
Filarem naszego zeszłorocznego sukcesu jest z całą pewnością 

nasz sztandarowy produkt – nowy Actros. Jest to jedyna na rynku ciężarówka spełniająca 
standard emisji spalin Euro 6 już od połowy 2011 roku. Dzięki temu nasi aktualni i poten-
cjalni klienci, mieli już wielokrotnie okazję przekonać się o zaletach oraz niezawodności 
produktu.
Już od kilku lat propagujemy wśród klientów kompleksowe rozpatrywanie kwestii kosztów 
floty – chodzi oczywiście o Total Cost of Ownership (TCO). Koszt ciężarówki to nie tylko 
cena zakupu, ale także (a nawet przede wszystkim), koszty jej eksploatacji, ewentualne 
straty wywołane niedyspozycyjnością pojazdów i cena odkupu. Mercedesy tu wypadają 
bardzo korzystnie, o czym wielu klientów mogło się przekonać, biorąc udział w naszym 
programie „Fuel Duel” (dawniej „EcoBestia”). Zapraszamy do niego flotowców pragnących 
porównać spalanie i zachowanie się naszych pojazdów na ich stałych trasach. W progra-
mie używamy pojazdów możliwie zbliżonych do samochodów konkurencji, z których korzy-
sta potencjalny klient – dzięki temu wyniki są wiarygodne. Dotychczas według deklaracji 
uczestników programu, udało nam się wypaść korzystniej w ponad 90% porównań. Klienci 
to doceniają i przekłada się to bezpośrednio na zamówienia.
Jako producent dbamy zresztą nie tylko o kieszeń właścicieli flot, ale także o komfort i bez-
pieczeństwo kierowców. Objawia się to zarówno w postaci nowoczesnych rozwiązań tech-
nicznych (jak chociażby asystent martwego pola, czy asystent pasa ruchu), ale też w na-
szej aktywności społecznej. Mercedes-Benz Polska jest m.in. partnerem programu budowy 
otwartych siłowni dla kierowców „Truckers Life”, który planujemy dalej rozszerzać.
Warto dodać, że nasza organizacja przeszła wewnętrzne zmiany. W ramach programu „Cu-
stommer Dedication” mamy wyodrębniony dział, który kompleksowo skupia się wyłącznie 
na klientach pojazdów ciężarowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej dostosowywać 
się do potrzeb naszych klientów – od poziomu lokalnego sprzedawcy, przez menedżerów 
ds. kluczowych klientów, a na dziale kadr i księgowości kończąc. To przekłada się także na 
sprawność funkcjonowania naszej sieci dilerskiej, która stale rozwija się jakościowo oraz 
ilościowo.
Naszym sztandarowym produktem dla rynku budowlanego jest Arocs. Pojazd ten był od 
początku dostępny wyłącznie w wersji Euro 6, w związku z czym w 2013 roku wielu klientów 
wolało wybierać tańsze pojazdy Euro 5. W zeszłym roku, gdy pojawiły się perspektywy licz-
nych inwestycji budowlanych i gdy norma Euro 6 stała się obowiązująca, zainteresowanie 
tym modelem znacznie się zwiększyło.
Widzimy poprawę w branży budowlanej i liczymy tutaj na dalsze wzrosty. Nowa unijna per-
spektywa finansowa, odbijający się rynek nieruchomości – to wszystko stanowi także pozy-
tywny sygnał dla nas.
W 2015 r. zagrożeniem dla naszego rynku z całą pewnością może być sytuacja na Ukrainie. 
O ile jednak konflikt się nie rozprzestrzeni, nie spodziewamy się większych konsekwencji 
niż dotychczas. Pewnym ryzykiem są również proponowane zmiany w prawodawstwie nie-
mieckim dotyczące płac minimalnych kierowców. Oczywiście mam nadzieję, że na stałe nie 
wejdą w życie żadne regulacje mogące narazić polskich przewoźników na straty.
Mamy świadomość, że stoi za nami doskonały produkt, wzbogacony przez atrakcyjne 
oferty finansowe. Przy odpowiednich działaniach marketingowych wierzę, że Mercede-
sowi przynajmniej uda się utrzymać sprzedaż i udziały na aktualnym, satysfakcjonującym 
poziomie.

Volvo – 362 pojazdy (wzrost o 35%), DAF 

– 298 (spadek o 30%), Iveco – 228 (wzrost 

o 113%!) i Renault – 87 (spadek o 23%). 

Na marginesie

Najwięcej w minionym roku stracił seg-

ment najlżejszy o dmc od 6 do 10 t – aż 

31%. Rynek, po dużym wzroście w 2013 r.

(61%), powrócił do swojego poziomu 

sprzed dwóch lat. W 2014 r. nabywców 

znalazły 774 takie auta. Najwięcej, bo aż 

472 pojazdy, sprzedało Iveco, osiągając 

61% rynku. Mimo znakomitego wyniku, 

jest on aż o 29% gorszy od tego sprzed 

roku. Na drugim miejscu uplasował się 

MAN – 184 pojazdy i prawie 24% udział 

w rynku. Potem już długo, długo nic… 

Mercedes znowu jako jedyny odnotował 

wzrost o 17% i sprzedał 61 takich pojaz-

dów, DAF – 16, a Renault – 6.

To dość specyfi czny segment pojazdów, 

który nie cieszy się dużym powodzeniem 

wśród klientów. Alternatywą są auta o dmc 

poniżej 3,5 t. Mniejsze, ale też zwinniejsze 

i nie wymagające ani dodatkowych opłat za 

przejazdy, ani tachografu czy dodatkowej 

kategorii prawa jazdy. Z drugiej zaś strony 

pojazdy te oferują mimo wszystko większą 

ładowność, która szczególnie przydaje się 

w lekkiej dystrybucji.

Niewiele lepiej jest w segmencie pojaz-

dów o dmc od 10 do 16 t. W 2014 r. za-

rejestrowano 1252 takie ciężarówki, czyli 

o prawie 13% mniej niż przed rokiem. 

Tutaj prym wiedzie MAN, który w minio-

nym roku sprzedał 509 takich pojazdów 

(spadek o 2%) z udziałem 40%. Drugie 

jest Iveco – 318 pojazdów (spadek o 8%) 

i 25% udział w rynku. Na trzeciej pozycji 

jest Mercedes – 269 (spadek o 5%) z 21% 

udziałem. Dalej w kolejności są: Renault 

Udział poszczególnych 
segmentów w rynku pojazdów 
o dmc powyżej 6 t w 2014 r.

ciągniki siodłowe
podwozia o dmc >16 t
6÷10 t
10÷16 t

74,1%

14,2% 4,5%
7,2%

Liczba sprzedanych pojazdów o dmc powyżej 6 t w Polsce 
w latach 2004–2014
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trasy pokonywały już mniejszymi autami: 

lekkimi ciężarówkami lub nawet samo-

chodami dostawczymi. Z tego wynika, że 

raczej na wzrost tego segmentu w najbliż-

szych latach nie ma co liczyć. Korzystające 

z lekkich pojazdów ciężarowych piekarnie, 

zakłady komunalne czy straż pożarna, to 

margines zamówień na tle całego rynku 

pojazdów użytkowych. 

Wzrost

Rok 2015 zaczął się bardzo dobrze. 

W styczniu zarejestrowano 1110 pojaz-

dów, czyli więcej niż w 2012 i 2013 r. 

i o prawie 100 mniej niż w 2014. Biorąc 

pod uwagę wyjątkowość roku 2013, na-

leży uznać, że rynek cały czas się rozwija, 

a przedsiębiorcy nie boją się inwesto-

wać. Rok 2015 rozpoczął się kolejnym 

problemem dla przewoźników – płaca 

minimalna wprowadzona przez Niem-

cy dla wszystkich wykonujących pracę 

w tym kraju. Na dzień dzisiejszy przepis 

ten obowiązuje tylko fi rmy transportowe 

operujące na terenie naszego zachodniego 

sąsiada w ramach kabotażu, ale ostatecz-

nego rozstrzygnięcia wciąż nie ma. Podob-

na sytuacja jest we Francji, gdzie ustawa 

o minimalnej stawce za godzinę (9,61 

euro) ma obowiązywać wszystkich wy-

konujących tam pracę. Jeżeli Komisja Eu-

ropejska takie działanie uzna za zgodne 

z prawem unijnym, wróci również pro-

blem przejazdów tranzytowych. Może to 

się odbić na kondycji naszych przewoź-

ników, ponieważ do tej pory konkurowali 

z Niemcami m.in. ceną frachtu. Wpro-

wadzenie takiego prawa spowoduje, że 

będą musieli podnieść swoje stawki, co 

może zaowocować mniejszą liczbą zle-

ceń. Oby ten scenariusz się nie sprawdził. 

Obecnie ten czynnik najmocniej zagra-

ża inwestycjom w nowy tabor w naszym 

kraju. Oczywiście cały czas na naszą go-

spodarkę wpływa konfl ikt na Ukrainie 

i trudno jest przewidzieć jego dalsze kon-

sekwencje.

Dobre natomiast są prognozy dla branży 

budowlanej. Mają ruszyć nowe inwestycje 

i to nie tylko związane z infrastrukturą dro-

gową, ale również budownictwem miesz-

kaniowym. Pierwsze sygnały można już 

było odnotować, obserwując rynek naczep, 

gdzie w 2014 r. mocno poprawił się wolu-

men sprzedaży wywrotek. Obserwatorzy 

rynku zwracają również uwagę, że sprzęt 

zakupiony podczas największego boomu 

zakupowego w latach 2007-2008 już się po-

starzał i nadchodzi czas na wymianę. ▐

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

M. Mariański, Iveco

Liczba sprzedanych pojazdów o dmc powyżej 6 t w Polsce w 2014 r.
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Zbigniew Kołodziejek, 
marketing manager, DAF Trucks Polska Sp. z o.o.

Różnica zaledwie 10% w liczbie dostaw pomiędzy 2013 a 2014, w ob-
liczu bardzo mocnego, ostatniego kwartału 2013, to wynik powyżej 
przewidywań. Zaskoczeniem była mocna końcówka ubiegłego roku, 
szczególnie grudzień, z 1736 dostawami uczynił czwarty kwartał bardzo 
mocnym. W ciężkim segmencie aż sześć miesięcy 2014 r. było powyżej 
dostaw z roku poprzedniego. Jeśli rozłożyć kumulację dostaw z końców-
ki 2013 (koniec obowiązywania normy Euro 5), otrzymalibyśmy kolejne 
3 lata systematycznego wzrostu, tzn.: 2012, 2013 i 2014.
Dealerzy DAF nie dysponowali na początku ubiegłego roku stokiem 

pojazdów Euro 5 do sprzedaży. Realizowane były wyłącznie dostawy ciężarówek sprzedanych 
w roku poprzednim. Dlatego też marka DAF stanęła do konkurencji ze stokiem pojazdów Euro 5 
wynoszącym aż 2500 sztuk, co stanowiło w ciężkim segmencie ponad 16% całego rynku, oferu-
jąc najnowsze pojazdy Euro 6. Jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie dostawy pojazdów Euro 6, 
to marka DAF utrzymała pozycję lidera ciężkiego segmentu powyżej 16 ton dmc z udziałem 20%, 
tj. o 182 sztuki wyprzedzając konkurenta nr 2. Nawet bez odliczania pojazdów Euro 5 marka DAF 
utrzymała też pozycję lidera w ciągnikach siodłowych z udziałem 19,3%, o 4,3 punktu powyżej 
drugiego miejsca. 
Rok 2014 okazał się również rekordowym, biorąc pod uwagę sprzedaż flotową. Ponad 500 
pojazdów dostarczono do bezpośrednio obsługiwanych klientów flotowych. Jeśli dodamy 
do tego flotową sprzedaż dealerów, to ponad 1000 ciężarówek DAF zakupiły duże floty 
w Polsce. Wyniki te to bardzo dobry prognostyk na przyszłość, bowiem świadczą o bardzo 
wysokiej ocenie pojazdów DAF Euro 6 przez polskich przewoźników. 
W przypadku segmentu lekkiego 6-16 t dmc aż 35% stanowiły pojazdy Euro 5. Wobec braku 
stoku i późniejszej dostępności lekkich pojazdów marki DAF wynik 5,3% w lekkim segmen-
cie, biorąc pod uwagę jedynie pojazdy Euro 6, należy uznać za dobry.
Na początku 2015 roku firma DAF wprowadziła do swojej oferty liczne innowacje, które w istotny 
sposób spowodują podniesienie wydajności transportu. Usprawnienia zastosowane w silnikach 
Paccar MX, w połączeniu z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak prze-
widujący tempomat, przewidująca zmiana biegów i tryb Eco zapewniają łącznie oszczędność 
paliwa na poziomie 4÷5%. Nowe owiewki i spoilery oferują dodatkowe oszczędności. Wszystkie 
te innowacje to część nowego programu „DAF Transport Efficiency”, w ramach którego ofero-
wane są produkty i usługi stworzone z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności na kilometr.
W 2015 r. firma DAF zakłada znaczący wzrost rynku pojazdów ciężarowych w ciężkim seg-
mencie (pow. 16 ton dmc) do poziomu 17 000 nowych rejestracji (10% wzrostu) oraz wzrost 
segmentu pojazdów lekkich (6÷16 t dmc) do poziomu 2200 nowych rejestracji (8% wzrostu). 
Powodów oczekiwanego wzrostu jest wiele: prognozy wzrostu PKB w Polsce i UE, plano-
wany wzrost produkcji przemysłowej w 2015 w Polsce i w UE, planowany wzrost eksportu, 
index PMI powyżej 50 (52,8) oraz wymiany pojazdów Euro 5 na pojazdy Euro 6 spowodowa-
ne wprowadzeniem obniżonej stawki MAUT na pojazdy Euro 6 o 2 eurocenty, dające 1200 
euro oszczędności w skali roku (przy miesięcznym przebiegu na niemieckich drogach 5000 
km) oraz wyższą ekonomię pojazdów DAF Euro 6 o ok 1,5 litra skutkującą kolejną obniżką 
w wysokości 2400 euro na rok z tytułu zużycia paliwa (przy przebiegu 12 000 km miesięcznie).

– 69 (spadek o 35%), DAF – 68 (spadek 

o 56%) i Volvo 14 (bez zmian).

W Polsce pojazdy o dmc od 6 do 16 t 

stanowią zaledwie 12%. To mniej niż 

w Europie, gdzie udział ten wynosi obec-

nie około 30%, lecz nadal wykazuje ten-

dencję spadkową. Wpisujemy się więc 

w trend wzrostu znaczenia transportu 

długodystansowego kosztem mniejszych 

ciężarówek. Wpływa na to polepszająca się 

infrastruktura, dążenie fi rm do maksyma-

lizacji rentowności i coraz większe znacze-

nie zakupów robionych za pośrednictwem 

internetu, eliminujących sprzedaż trady-

cyjną. Coraz więcej powstaje w związku 

z tym centrów dystrybucyjnych, gdzie to-

wary są przywożone dużymi zestawami, 

po to, aby stamtąd jak najkrótszy odcinek 
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W 
 tym roku Q-Service Truck, który 

 zajmuje się sprzedażą pojazdów 

 Isuzu w Polsce, dalej zamierza 

walczyć o rynek. Cała gama pojazdów do-

stępnych od stycznia 2015 r. wyposażona 

jest seryjnie w automatycznie włączające 

się światła do jazdy dziennej i światła prze-

ciwmgłowe. Dotychczas takie oświetlenie 

było dostępne jako opcja. Natomiast na li-

ście wyposażenia dodatkowego znalazły się 

światła dzienne i przeciwmgłowe wykonane 

w energooszczędnej technologii LED.

Lżej

Samochody o dmc do 3,5 t są teraz wy-

posażone w mocniejsze o 30 KM silniki 

spełniające normę emisji spalin Euro 6, 

charakteryzujące się zwiększonym mo-

mentem obrotowym. Jednak nie trzeba za 

nie nic dopłacać. Ponownie na listę wy-

posażenia standardowego samochodów 

w klasie 3,5 t sprzedawanych w Europie 

wrócił doceniony przez kierowców hamu-

lec górski. Jest on standardem we wszyst-

kich pojazdach z silnikiem Euro 6. 

Po dobrym przyjęciu przez rynek samo-

chodów 3,5-tonowych, Q-Service Truck 

w tym roku zamierza położyć większy 

nacisk na cięższe modele, o dmc do 12 t. 

W tym segmencie Isuzu może konkurować 

zarówno pod względem wytrzymałości, 

zużycia paliwa, kosztów eksploatacji, jak 

i ceny produktu.

W pojazdach o dmc powyżej 3,5 t nowo-

ścią jest 4-cylindrowy, lekki i kompaktowy 

Pierwsze koty za płoty
W styczniu 2014 r. spółka Q-Service Truck rozpoczęła współpracę z japońskim 
producentem pojazdów ciężarowych firmą Isuzu. Początkowe plany na 2014 r. 
zakładały sprzedaż na poziomie 80 szt. Udało się 44. 

www.truck-van.pl

3/201514 TruckTruckVanVan&

RYNEKRYNEK Pojazdy ciężarowePojazdy ciężarowe



silnik 4JJ1, który osiąga moc 240 KM. Dzię-

ki niemu Isuzu F11/12 ma jedno z najlżej-

szych dostępnym na rynku podwozi w kla-

sie o dmc do 12 t. Z najkrótszym rozstawem 

osi jego masa wynosi 3790 kg, co sprawia, 

że jest niezwykle uniwersalne i wydajne.

Kurację odchudzającą przeszły też Isu-

zu serii P60 i P75. Podwozie o masie 2490 

kg ma nośność blisko 5000 kg, a nośność 

techniczna przekracza 6000 kg. Pozwala 

na to 3-litrowa jednostka o mocy 150 KM. 

Z nawiązką zaspokaja ona potrzeby trans-

portu komunalnego i dystrybucyjnego. Do 

bardziej wymagających zadań oferowany 

jest silnik o mocy 191 KM w samochodach 

o dmc 7,5 t i 210 KM w większych.

Więcej przestrzeni

Pojazdy Isuzu od tego roku mają rów-

nież większe rozstawy osi, co wpłynęło 

Michał Wiśniewski, 
dyrektor zarządzający, Q-Service Truck Sp. z o.o. 

Rok 2014 zakończyliśmy 44 sprzedanymi samochodami ciężarowymi 
Isuzu. To dopiero pierwszy krok do ponownego wejścia marki na pol-
ski rynek, który od kilku lat wydaje się ustabilizowany. Isuzu powoli 
i konsekwentnie toruje sobie drogę w sektorze komunalnym i dystry-
bucyjnym, gdzie użytkownicy mogą najbardziej docenić jego kluczowe 
zalety takie jak: ponadprzeciętna trwałość, prosta konstrukcja skutku-
jąca tanim serwisem i niskimi kosztami eksploatacji. To typowe auto 
do pracy w trudnych warunkach, zbudowane w oparciu o solidną ramę 

(wysokość ramy 216 mm w 3,5-tonowym samochodzie). Trwały silnik, w którym wymianę na-
pędu rozrządu przewidziano po 700 000 km, jest cichy i elastyczny. Przednia sztywna belka 
zawieszona na resorach piórowych oraz mocny most o dużej nośności dopełniają całość.
Ponad połowa sprzedanych w 2014 r. samochodów to ciężkie dostawczaki z serii L/N 35, 
czyli samochody ciężarowe o dmc nie przekraczającej 3,5 t. Klienci chętnie je wybierają, 
ponieważ na tle pozostałej europejskiej konkurencji są stosunkowo tanie w zakupie, sporo 
tańsze w codziennej eksploatacji i mają niskie koszty utrzymania. Ich konstrukcja i cechy 
użytkowe zdecydowanie przypominają ciężarówki, a nie busy. 
W 2014 r. najczęściej wybierany był silnik niewysilony 4-cylindrowy o mocy 120 KM odpłaca-
jący się elastycznością i małą konsumpcją. Jeżeli chodzi o zabudowy to dominowały furgo-
ny, w rozmaitych wersjach. Lekko izolowane, izotermiczne i chłodnie. W tym zastosowaniu 
mocna rama i bliźniacze ogumienie kół tylnych są znakomitą konfiguracją. Sprzedaliśmy 
również uniwersalne samochody z zabudową skrzyniową z plandeką i bez. To ulubione 
narzędzie pracy składów budowlanych, firm instalacyjnych i ekip montujących np. stolarkę 
okienną. W tonażu do 3,5 t nabywców znalazło również kilka wywrotek, głównie z wywrotem 
trójstronnym. 
SM50 i P60, czyli pojazdy o dmc 5,5 i 6,5 t, zazwyczaj wyjeżdżały z silnikiem 150 KM. To 
ulubione samochody przewoźników i dystrybutorów butli gazowych. Oferują dużą pojem-
ność ładunkową, charakteryzują się doskonałą zwrotnością i bardzo dobrym stosunkiem 
masy własnej do ładowności. W tym tonażu trafił się nam jeden hakowiec oraz samochód 
wyposażony w żuraw HDS.
Drugi co do popularności segment to pojazdy Isuzu P75 o dmc 7,5 t sprzedawane wyłącznie 
jako Euro 6. Technicznie dostosowane do możliwości 9,1 t. Większość klientów wybierała 
znany ze swej trwałości 190-konny silnik 4JJ1. Isuzu P75 to prawdopodobnie najlżejsze 
podwozie w klasie 7,5-tonówek z napędem spełniającym normę Euro 6. Jego masa własna 
zaczyna się od 2680 kg! Umożliwia to montaż praktycznie wszystkich rodzajów zabudów 
od skrzyniowych, wyposażonych w windę, poprzez wywrotki, wywrotki z żurawiami HDS, 
hakowce, kończąc na zabudowach chłodniczych i 16-paletowych furgonach.
Na końcu stawki są pojazdy z rodziny F11/F12, czyli przedstawiciele najcięższej oferowanej 
w Polsce gamy Isuzu. Stosowane w nich silniki (wyłącznie Euro 6) charakteryzują się mocą 
210 lub 240 KM. W roku 2015 będziemy mocniej promować pojazdy właśnie z tego segmen-
tu, aby nowi klienci mogli docenić ich zalety.

na wydłużenie przestrzeni ładunkowej, 

a w pojazdach typu kontener znacznie 

zwiększyło powierzchnię załadunkową. 

Obecnie samochodem o dmc do 3,5 t 

można przewozić 12 europalet, 7,5-to-

nówką – 16, a największe pojazdy mogą 

zabrać – 23 europalety na jednym pozio-

mie. Maksymalne objętości ładunkowe to 

odpowiednio: 38 m3, 41 m3 i 50 m3.

Samochody serii F już w standardzie 

wyposażone są w klimatyzację i bardzo 

dobrze znany z topowych modeli europej-

skich ciężarówek wygodny fotel kierowcy 

produkcji ISRI z regulacją wagi, podłokiet-

ników, twardości oraz położenia i ustawień 

siedziska i oparcia. 

Q-Service Truck na cały okres gwaran-

cji zapewnia jednakowy poziom cen 

przeglądów. ▐

KD
Fot. Q-Service Truck

Connecting Global Competence

LOGISTICS 
MAKES IT 

HAPPEN

Bądź we właściwym miejscu we właściwym 

czasie: ponad 2.000 wystawców z 63 

krajów będzie oczekiwało na Światowych 

Targach Logistyki, Mobilności, IT i Zarzą-

dzania Systemami. Tu nie powinno 

Państwa zabraknąć!

JUŻ TERAZ ZAREZERWUJCIE 

PAŃSTWO BILET KILKOMA 

KLIKNIĘCIAMI:

 
  www.transportlogistic.de/
tickets/en

5. – 8. MAJA 2015 R.
MESSE MÜNCHEN, 
NIEMCY

Biuro Targów Monachijskich w Polsce
info@targiwmonachium.pl  
tel. +48 22 620 4415

www.truck-van.pl
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„Wszystko co robimy, robimy 

z myślą o zysku klienta” – pod-

kreśla Zbigniew Kołodziejek, 

marketing menedżer w DAF Polska. DAF 

wprowadzając udoskonalenia, chce zaofe-

rować swoim klientom pojazdy, które będą 

bardziej efektywnie pracowały, m.in. przez 

zapewnienie jak największej gotowości do 

wykonywania zadań transportowych, czyli 

inaczej mówiąc, które jak najmniej czasu 

będą spędzały w warsztacie. Już nie mówi 

się tylko o oszczędnościach, ale o zysku. 

„Jeżeli klient kupuje DAF-a, ma na nim 

zarobić najwięcej” – dodaje Zbigniew Ko-

łodziejek.

Wszystko w pakiecie

Od tego roku pojazdy DAF są wypo-

sażone w cały pakiet systemów, których 

zadaniem jest wspomaganie kierowcy 

w osiągnięciu jak najniższego zużycia pali-

wa. Usprawnienia zastosowane w silnikach 

Paccar MX, w połączeniu z przewidują-

cym tempomatem, przewidującą zmianą 

biegów i trybem Eco pozwalają według 

producenta spalić o 4÷5% mniej paliwa. 

Nowe owiewki i spoilery to dodatkowe 

oszczędności. Wszystkie te innowacje na-

leżą do nowego programu „DAF Transport 

Effi  ciency”, w ramach którego oferowane 

są produkty i usługi stworzone z myślą 

o zapewnieniu najwyższej wydajności 

w przeliczeniu na kilometr.

W celu dodatkowego podniesienia wydaj-

ności silniki Paccar MX-11 i MX-13 zostały 

zoptymalizowane. W 10,8-litrowym silniku 

MX-11 usprawniono przepływ oleju oraz 

zapewniono bardziej efektywne spalanie 

paliwa dzięki zastosowaniu przeprojektowa-

nej komory spalania, ulepszonego wtrysku 

paliwa i zaawansowanego oprogramowania 

sterującego fazami wtrysku.

Nowa turbosprężarka 12,9-litrowego 

silnika Paccar MX-13 zapewnia lepsze na-

pełniania cylindrów, a nowy wał rozrządu 

poprawia synchronizację zaworów. Silnik 

ten korzysta także z bardziej wydajnego 

przepływu oleju, polepszonej redukcji 

strat na opory wewnętrzne oraz jeszcze 

wydajniejszej, dwustopniowej pompy cie-

czy chłodzącej i zoptymalizowanego opro-

gramowania. Dzięki tym usprawnieniom 

silniki Paccar MX-11 i MX-13 mogą do-

datkowo zaoszczędzić do 2%. Wielopunk-

towy wtrysk paliwa zapewnia cichą pracę.

Usprawnienia silników Paccar MX-13 

nie tylko obniżają zużycie paliwa, lecz także 

wpływają pozytywnie na pracę hamulca sil-

nikowego. Moc 360 kW przy 2000 obr/min

sprawia, że hamulec silnikowy staje się 

doskonałą alternatywą dla retardera. 

Dzięki nowym rozwiązaniom w układzie 

rozrządu i turbosprężarkach moc hamul-

ca silnikowego MX Engine Brake wzrosła 

o 20% przy prędkościach obrotowych rzędu 

1500 obr/min. Hamulec silnikowy MX 

Engine Brake ma trzy zakresy mocy, które 

można wygodnie wybrać za pomocą trzy-

stopniowej dźwigni na kolumnie kierow-

nicy. Dzięki temu oszczędza się hamulce 

zasadnicze, masę i paliwo.

Jak najdłużej 
na najwyższym biegu

Modele serii CF i XF Euro 6 z silnikami 

Paccar MX standardowo są wyposażone 

w tryb Eco, który redukuje moment obro-

towy silnika o 10% na pierwszych jedenastu 

biegach, zapewniając dodatkową oszczęd-

ność paliwa podczas codziennego użytko-

wania (1%). Większość sytuacji na drodze 

nie wymaga pełnego przyspieszenia, ale 

opcja ta jest nadal dostępna – wystarczy 

nacisnąć przycisk i wyłączyć tryb Eco. Jeżeli 

warunki na drodze będą na to pozwalały, po 

60 s zostanie on automatycznie włączony.

Tempomat Predictive Cruise Control 

jest oferowany z przewidującą zmianą bie-

gów Predictive Shift ing w modelach CF 

i XF. Tempomat wykorzystuje technologię 

GPS, aby ustalić dokładne położenie po-

jazdu i określić sposób pokonania drogi 

przez kolejne 1÷2 km. System „patrzy” do 

przodu i przewiduje np. pochyłości terenu. 

Wyciskanie
Oszczędny transport? Ależ oczywiście! Od paru lat producenci 
pojazdów ciężarowych prześcigają się w tworzeniu rozwiązań, 
które pozwolą ograniczyć koszty, zwiększając marżę 
przewoźników. DAF na ten rok przygotował kolejną propozycję.

Przeprojektowana komora spalania, 
ulepszony wtrysk paliwa i zaawansowane 
oprogramowanie sterujące fazami wtrysku 
w 10,8-litrowym silniku MX-11 w połączeniu 
z usprawnionym przepływem oleju zapew-
nia bardziej efektywne spalanie paliwa.
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Funkcja Predictive Cruise Control ustala 

idealną prędkość, a Predictive Shift ing wy-

biera odpowiedni bieg.

Zastosowana technologia ma na celu 

utrzymanie jazdy na najwyższym możli-

wym biegu na jak najdłuższym dystansie. 

Efektem jest mniejsza liczba redukcji i pra-

ca jednostki napędowej przy niższych ob-

rotach, co ogranicza zużycie paliwa, ponie-

waż rośnie wydajność silnika. Po zbliżeniu 

się do szczytu wzniesienia system zapobie-

ga redukcji biegu. Jeśli za szczytem wznie-

sienia teren się natychmiast obniża, przed 

dotarciem na szczyt do silnika wtryskiwana 

jest mniejsza ilość paliwa, a masa pojazdu 

umożliwia „przepchnięcie” go przez szczyt. 

W niektórych sytuacjach system zezwala 

na jazdę z prędkością poniżej zaprogramo-

wanej, na przykład gdy pojazd znajduje się 

w pobliżu szczytu podjazdu, a system „wie”, 

że energia potencjalna spowoduje szybkie 

osiągnięcie wymaganej prędkości podczas 

zjazdu. Przewidujący tempomat może cza-

sowo dopuścić jazdę z prędkością nieco 

wyższą od zaprogramowanej (w zakresie 

wcześniej określonych ograniczeń) w celu 

znacznego zmniejszenia zużycia paliwa.

Predictive Cruise Control i Predictive 

Shift ing umożliwiają zmniejszenie zużycia 

paliwa i emisji CO2 nawet o 3%, zwłaszcza 

w pagórkowatym terenie.

Liczy się praca

W ramach programu DAF Transport 

Effi  ciency poszerzono gamę dostępnych 

owiewek i spoilerów, zapewniających 

optymalną aerodynamikę, a co za tym 

idzie, najniższe możliwe zużycie paliwa. 

Do modeli CF z kabiną sypialną stworzo-

no nowy pakiet aerodynamiczny, obejmu-

jący spoiler dachowy wyższy od dotych-

czas stosowanego o 10 cm oraz spoilery 

boczne o szerokości 2,55 m, zmniejszające 

niekorzystną przerwę pomiędzy kabiną 

a zabudową do zaledwie 5 cm. Specjalnie do 

pojazdów niskopodwoziowych zaprojekto-

wano nowy spoiler dachowy, który można 

dostosować do naczep o wysokości 4 m.

Oczywiście istotną rolę w redukcji kosz-

tów eksploatacji, zwłaszcza związanych 

z zużyciem paliwa, odgrywają kierow-

cy. Dlatego DAF stworzył system Driver 

Performance Assistant. Informuje on 

kierowcę o zużyciu paliwa, efektywności 

przewidywania sytuacji na drodze oraz 

hamowania oszczędzającego hamulce za-

sadnicze pojazdu. Dodatkowo centralny 

wyświetlacz podaje wskazówki na temat 

metod oszczędzania paliwa przez kierow-

cę. Jedną z najważniejszych usług, w ra-

mach tego pakietu są szkolenia kierowców. 

Kierowca wiedząc, z czym ma do czynienia 

w pojeździe, może świadomie wykorzysty-

wać dostępne technologie, ograniczając 

zużycie paliwa. 

Nowością są również informacje z tacho-

grafu pojawiające się na wyświetlaczu cen-

tralnym, co zapewnia kierowcy wiedzę na 

temat czasu jazdy czy prędkości i pomaga 

zapobiegać łamaniu przepisów. Kierowca 

w ten sposób jest też informowany o zbli-

żającym się terminie następnego przeglądu 

pojazdu. Pomaga to dopilnować cyklicznych 

przeglądów i zapewnić maksymalną wydaj-

ność pojazdu. Na podstawie danych z karty 

kierowcy system DPA automatycznie przełą-

cza się na dogodny dla kierowcy język. 

Oszczędnościom sprzyja też system 

do monitorowania ciśnienia w oponach. 

Alarmuje on o niewłaściwym ciśnieniu, co 

pozwala nie tylko uchronić się przed wyż-

szym spalaniem, ale też zapobiega szybsze-

mu zużyciu się opon.

DAF wprowadził również nowe roz-

wiązania w systemie dostarczania części 

zamiennych do swoich serwisów. Są one 

teraz dowożone ze wszystkich magazynów 

w Europie. Dzięki temu awarie mogą być 

szybko usuwane. Do zwiększenia efektyw-

ności pracy pojazdu przyczynia się też tzw. 

obsługa zapobiegawcza, która polega na 

wymianie tych części eksploatacyjnych, 

które mogę nie dotrwać do następnego 

przeglądu. Ogranicza to nieprzewidziane 

naprawy, dzięki czemu pojazd może reali-

zować swoje zadania bez zbędnych przerw. 

Gdyby jednak się przydarzyło, kontrakty 

serwisowe DAF MultiSupport obejmują 

opcję Uptime Plus, która rekompensuje 

fi nansowo nieplanowe przestoje. ▐

KD
Fot. M. Ganiec, DAF

Na podstawie map GPS tempomat PCC przewiduje nachylenie jezdni, przyczyniając się do więk-
szej oszczędności paliwa, zwłaszcza w terenie pagórkowatym. PCC odpowiada za zmniejszenie 
przyspieszenia przy osiągnięciu szczytu wzniesienia oraz przed zjazdem. Pojazd korzysta 
wtedy z energii kinetycznej. PCC dostosowuje zmianę biegów w skrzyni AS Tronic do 
ukształtowania terenu. Pozwala np. na jazdę na najwyższym możliwym biegu podczas podjazdu. 
Tempomat wspiera jak najczęstsze załączanie funkcji EcoRoll.

Na ekranie kierowca może sprawdzić, 
m.in. kiedy powinien zrobić sobie przerwę. 
W okienku wyświetlane są informacje: bieżący 
status (Current Driving/Rest), czas jazdy 
(Drive time), czas jazdy w ciągu doby 
(Daily total) i czas przerwy (Break time).

Tryb Eco jest domyślnie włączony
(po uruchomieniu silnika). Kierowca 
może go wyłączyć za pomocą przycisku 
na kolumnie kierownicy. Włączenie nastąpi 
automatycznie po 60 s, jeśli tylko warunki 
jazdy na to pozwolą.

O DAF Transport Efficiency również na antenie
TVR, Motowizja i Tele5 w programie „Na Osi”.

Zapraszamy do oglądania.

www.truck-van.pl
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Związane jest to ze specyfi ką tego typu 

transportu. Przybiera on kilka form, 

a ta która pozwala wykorzystywać 

standardowe pojazdy, jest akurat mało 

praktyczna. Przynajmniej na razie, ponie-

waż innowacje stale się pojawiają. 

Zgrzyt na styku

Transport kombinowany polega na 

przewozie ładunku za pomocą co naj-

mniej dwóch środków należących do 

odmiennych gałęzi transportu (drogowy, 

kolejowy, wodny, lotniczy) z zachowa-

niem jednego warunku: ładunek musi 

cały czas znajdować się w jednej i tej sa-

mej jednostce transportowej. Od kilku 

lat najwięcej emocji budzi hasło „TIR-y 

na tory”, które odnosi się do konkretnego 

typu takich przewozów: drogowo-kole-

jowego. Umożliwia on przewóz: konte-

nerów lub nadwozi wymiennych, naczep 

w wagonach kieszeniowych, zestawów sa-

mochodowych na wagonach niskopodło-

gowych oraz naczep przystosowanych do 

umocowania na przygotowanych do tego 

wózkach wagonowych, z których formuje 

się skład pociągu. Ten typ przewozu okre-

ślany jest jako transport bimodalny. 

O kontenerach i nadwoziach wymien-

nych piszemy w innym miejscu tego nu-

meru. Tu skupimy się wyłącznie na ko-

lejowych przewozach naczep oraz całych 

zestawów. 

Problem polega na tym, że nie istnie-

ją rozwiązania, które byłyby w stanie 

zapewnić efektywną współpracę stan-

dardowych pojazdów drogowych i ty-

powych wagonów kolejowych. Przynaj-

mniej jedna strona musi dostosować się 

do drugiej, a bywa, że w imię wydajności 

przeładunku muszą to uczynić obie. Tak 

właśnie dzieje się w stosunkowo najpo-

pularniejszym typie przewozów drogo-

wo-kolejowych. 

Na barana

System przewozu naczep koleją 

zwany po niemiecku „huckepack”, 

a po angielsku „piggy back” ma co naj-

Nie po drodze
Transport kombinowany nie jest tak prosty, jak to wygląda 
na pierwszy rzut oka. Biorące w nim udział pojazdy muszą być do niego 
najczęściej specjalnie dostosowane. 

Naczepa dostosowana do transportu koleją
 musi być wzmocniona w miejscach, 

w których jest chwytana podczas przenoszenia 
na wagon. 

www.truck-van.pl
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mniej dwie, ważne zalety praktyczne. 

Po pierwsze, przeładunek w terminalu 

odbywa się sprawnie i elastycznie, po 

drugie naczepy wykorzystywane w tym 

rodzaju transportu wymagają modyfi-

kacji o małym zakresie. Sam terminal 

przeładunkowy zajmuje stosunkowo 

mało miejsca i może na bieżąco obsłu-

giwać podjeżdżające pojazdy. 

Jak to działa? Ciągnik wjeżdża na te-

ren terminala, zostawia naczepę i od-

jeżdża. Suwnica lub wózek ze specjal-

nym chwytakiem unosi naczepę 

i ustawia ją na wagonie. Ze względu 

na skrajnię kolejową naczepa musi 

być nisko „posadzona”, zatem sto-

suje się tzw. wagony kieszeniowe. Ma-

ją one zagłębienie, w których chowają 

się osie naczep. Ponadto wyposażone 

są w płytę, do której bezpiecznie za-

mocowuje się sworzeń królewski na-

czepy. 

Naczepa musi być wzmocniona 

w miejscach, w których jest chwytana 

przez suwnicę. Pożądane jest również 

wzmocnienie plandeki w tej okolicy. 

Ponadto tylna belka przeciwnajazdowa 

musi się składać, aby pojazd bez prze-

szkód wszedł do „kieszeni” wagonu. 

Z tego samego powodu osłony bocz-

ne, znajdujące się na wysokości kół na-

czepy muszą być składane. Pożądanym 

Składane boczne osłony i tylna belka 
przeciwnajazdowa umożliwiają dopasowanie naczepy 
do zagłębienia znajdującego się w wagonie. 

Aby przygotować naczepę do 
przeniesienia jej na wagon, należy 
wykonać kilka prostych czynności. 

Naczepa kurtynowa Krone MegaLiner 
przystosowana do przewozu koleją 
w wagonach kieszeniowych. 
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w dwójnasób: obniża ładowność i przy-

czynia się do wzrostu zużycia paliwa. 

Stosunkowo wysoka masa pojazdów 

tworzących skład w stosunku do masy 

przewożonego ładunku powoduje, że 

mało atrakcyjnym rozwiązaniem wydają 

się również systemy typu Ro-La (niem. 

Rollende Landstraße, ang. rolling high-

way) – „ruchoma droga”, w których na ni-

skopodłogowe wagony wjeżdżają całe ze-

stawy. Minusem jest mozolny załadunek, 

z ciężarówkami przejeżdżającymi jedna 

za drugą i stopniowo wypełniającymi 

cały skład. Plus zaś to możliwość wyko-

rzystania jednego i tego samego ciągnika 

z kierowcą na początku i na końcu po-

dróży. Oszczędza się przy tym czas pracy 

kierowcy, który może pokonać trasę np. 

śpiąc w kuszetce. Ponadto system ten jest 

przygotowany do transportu zestawów 

różnego typu. 

Po skosie

Transport kombinowany ma sens wy-

łącznie na dużych odległościach i to przy 

zapewnieniu dostatecznej ilości ładunku. 

Jeśli istnieją ku niemu dobre warunki, 

może opłacić się inwestycja w rozwiąza-

nia specyfi czne, dostosowane choćby i do 

jednej tylko linii. 

Kierując się tymi przesłankami, luk-

semburska fi rma CFL Cargo eksploatuje 

terminal intermodalny w Bettembourgu, 

który poza typowymi urządzeniami prze-

ładunkowymi wykorzystuje rozwiązanie 

fi rmy Modalohr. Połączenie to biegnie 

do Lyonu, gdzie również znajduje się tak 

samo zbudowany terminal. 

System działa bardzo sprawnie i eli-

minuje podstawową wadę rozwiązań, 

w których pojazdy samodzielnie wjeż-

dżają na wagony. Otóż naczepy mogą być 

detalem jest zawieszenie powietrzne, 

w którym amortyzator (miech) oddzie-

la się od swojej podpory, gdy pojazd jest 

unoszony. Dzięki temu zniwelowane zo-

staje ryzyko jego uszkodzenia. 

W ten sposób można przewozić koleją 

różne rodzaje naczep, w tym typu Mega, 

o objętości ładowni 100 m3, biorąc jednak 

poprawkę na typ wagonów obsługujących 

daną linię. Pojazdy typu „huckepack” są 

w ofercie wszystkich, wiodących produ-

centów europejskich. 

Jedna za drugą

Naczepy, które w ramach transportu 

bimodalnego są integralną częścią składu 

pociągu, muszą być wyposażone w odpo-

wiednio wytrzymałą ramę z elementami 

umożliwiającymi połączenie ich z wóz-

kiem kolejowym. Konieczne są również 

przewody i złącza pozwalające podłączyć 

je do instalacji elektrycznej i pneumatycz-

nej pociągu. Zawieszenie pojazdu musi 

być pneumatyczne i mieć odpowiednio 

duży skok. Unosząc na nim naczepę moż-

na połączyć ją z wózkiem kolejowym. 

Następnie koła są wciągane pod spód 

i blokowane, aby nie miały kontaktu 

z podłożem. 

Skład tworzony jest stopniowo, wg 

określonego porządku. Transport bi-

modalny nie potrzebuje specjalnych 

urządzeń przeładunkowych, pozwa-

la dobrze wykorzystać długość skła-

du pociągu i zmniejsza jego masę 

własną. Jednak sama naczepa do-

stosowana do włączenia w skład jest 

o około tonę cięższa niż podobna, ale 

zwyczajna. Z punktu widzenia przewoź-

ników drogowych jest to istotna wada, 

która pogarsza rentowność transportu 

Załadunek naczepy w luksemburskim terminalu firmy CFL Cargo. 

Nowa naczepa kurtynowa firmy Wiel-
ton, przystosowana do przewozu koleją 
w systemie „huckepack”. 

Miejsce, w którym można uchwycić 
naczepę „huckepack” jest wyraźnie oznaczone, 
a plandeka dodatkowo wzmocniona. 

Odpowiednio skonstruowane 
zawieszenie nie ulega uszkodzeniu 
podczas powietrznej „podróży”. 
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ładowane w dowolnym miejscu składu 

i to jednocześnie. Jest to możliwe dzięki 

odpowiednio skonstruowanym wagonom 

i przystosowanemu do nich terminalowi. 

Mówiąc w uproszczeniu: na wagonach 

znajduje się obrotowa platforma, usta-

wiająca się pod skosem, na którą wciąga-

ne są naczepy bezpośrednio z nawierzch-

ni terminala. Po załadowaniu pojazdu, 

ciągnik jest odłączany. Platforma z na-

czepą obraca się do pozycji transporto-

wej. Szybkość załadunku składu zależy 

jedynie od długości terminala, liczby 

„peronów” oraz liczby zaangażowanych 

do załadunku pojazdów. Aby upewnić 

się, że nic nie zagraża bezpieczeństwu, 

wysokość każdego zestawu jest mierzo-

na zanim pojazd wjedzie na terminal. 

Chodzi oczywiście o zachowanie skrajni 

kolejowej. 

Obecnie CFL Cargo rozbudowuje swój 

obiekt, dążąc do zwiększenia jego prze-

pustowości. Modernizacja obejmuje za-

równo system Modalohr, jak i część do 

przeładunku z użyciem suwnic i wózków. 

Podobny do Modalohr jest system Car-

goSpeed. W nim urządzenie do obracania 

platformy wagonu jest stacjonarne, zabu-

dowane w torze, a zatem nie zwiększa masy 

składu jak w Modalohr. Systemy o zbliżo-

nych zaletach to szwedzkie Megaswing 

i Flexiwaggon. Ten pierwszy jest mniej ela-

styczny, umożliwia tylko przewóz naczep 

i ładowanie ich poprzez wycofanie nimi 

na odchylaną platformę wagonu. Drugi 

z rampami umożliwiającymi wjazd na 

platformę wagonu pozwala przewozić 

całe zestawy, również z przyczepą o dłu-

gości do 18,75 m. Wprowadzenie pojazdu 

na niskopodwoziowe wagony, podobnie 

jak w systemie Megaswing odbywa się 

z poziomu torów. 

Z boku

Nieco inaczej działa terminal fi rmy Car-

goBeamer w Lipsku. On również umoż-

liwia równoczesny załadunek naczep 

w dowolne miejsce składu oraz przewóz 

typowych pojazdów. Aby naczepa znala-

zła się na wagonie, kierowca musi wpro-

wadzić ją na specjalną platformę. Na-

stępnie naczepa jest do niej mocowana, 

a potem platforma w całości przesuwana 

jest na wagon. Załadunek odbywa się 

z boku i cały skład może być ładowany 

i rozładowywany niemal za jednym za-

machem – o ile terminal jest dostatecznie 

długi. 

Spółka planuje stworzyć sieć połą-

czeń na całym kontynencie. Według 

planów najbliższe realizacji miały-

by być linie łączące Zagłębie Ruhry 

z Calais, Legnicą i Mockavą na Litwie. 

Projekt CargoBeamer o nazwie „Effi-

cient Semi-Trailer Transport on Rail 

Baltica“ (ESTRaB) jest wspierany przez 

Unię Europejską w ramach programu 

Marco Polo II. 

Jak widać większą inicjatywę w roz-

woju transportu kombinowanego wyka-

zuje kolejnictwo. Nic dziwnego, bowiem 

konkurowanie z elastycznymi, szybkimi 

i wciąż tanimi przewozami drogowymi 

jest trudne. Na pewno będzie łatwiejsze, 

jeśli z argumentów powołujących się na 

ekologię, nacisk lobby kolejowego prze-

sunie się na szybkość transportu i kon-

kurencyjny koszt. Lecz by oba czynniki 

stały się faktem, potrzeba mniej naci-

sków politycznych, a więcej zabiegów 

skierowanych na innowacje i usprawnie-

nie organizacji przewozów. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Na obrotową platformę pojazd jest wciągany przez terminalowy holownik. Naczepa jest zabezpieczana, 
a następnie platforma obraca się przyjmując położenie podróżne. 

Bezpieczna konstrukcja naczep zosta-
ła potwierdzona przez niezależne instytucje 
certyfikujące, co gwarantuje wysoką jakość 
wytwarzanych produktów. Wielton oferuje 5 
typów naczep intermodalnych: kurtynową, 
kurtynową mega, kurtynową mega z drugim 
poziomem załadunkowym, kurtynową mega 
rynna i furgonową z drugim poziomem zała-
dunkowym. Tak szeroka gama pozwala do-
stosować pojazd do przewożonego ładunku 
zarówno pod względem masy i gabarytów, jak 
i wymaganych certyfikatów, potwierdzających 
bezpieczeństwo przewozów.

Naczepy polskiego producenta mają spraw-
dzoną, wytrzymałą konstrukcję, co potwier-

Drogą, 
koleją 
lub morzem

dzają przeprowadzone badania walidacyjne, 
pomiary tensometryczne i obliczenia wytrzy-
małościowe. Gwarancją wysokiej jakości są 
również wystawione certyfikaty przez nieza-
leżne instytuty badawcze. ▐

Fot. Wielton

Wielton ciągle poszerza swoje 
produkty. Przykładem są naczepy 
przystosowane do transportu 
intermodalnego. Zastosowane 
rozwiązania pozwalają na 
bezpieczny transport: drogą, 
koleją oraz promami morskimi, 
bez ryzyka uszkodzenia naczep 
oraz przewożonych nimi 
ładunków. Stwarza to również 
możliwość dotarcia do miejsc 
do tej pory niedostępnych.
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Nadwozie wymienne jest samono-

śną jednostką ładunkową. Wystę-

puje nie tylko jako „pudełko na 

nóżkach”, ale również np. pojemnik do 

wywozu odpadów przystosowany do za-

ładunku za pomocą urządzenia hakowego 

lub bramowego. W odmianie z rozkła-

Pudełko na wymianę
System nadwozi wymiennych powstał, aby ograniczyć 
puste przebiegi. Przy prawidłowej organizacji transportu 
zapewnia efektywne wykorzystywanie pojazdów z korzyścią 
dla ekologii i zarobków użytkownika. 

Przenośna chłodnia wyposażona w agregat 
Carrier z rodziny Supra, bezpiecznie umieszczony we wnęce. 

danymi podporami umożliwiającymi za- 

i rozładunek może przybrać formę skrzyni 

z burtami i opończą, zabudowy kurtynowej, 

furgonu, izotermy, chłodni itp. Nadwozie 

wymienne można wyposażyć w sprzęt ra-

towniczy lub stworzyć w jego wnętrzu labo-

ratorium albo punkt dowodzenia. 

Gdy jednak mowa o zastosowaniach 

transportowych, idea jest zawsze ta 

sama: zostaw nadwozie i nie trać czasu 

– weź inne, pełne. Przeładunek trwa bar-

dzo krótko. Niedogodnością jest zwięk-

szenie masy własnej pojazdu z nadwo-

ziem, dochodzące do 10% w porównaniu 

z analogicznym samochodem ze stałą 

zabudową. Wyższy jest również koszt 

zakupu kompletu: pojazd plus nadwozie 

wymienne. 

Samo nadwozie stwarza natomiast dużo 

możliwości. Może być użyte nie tylko do 

przewozu ładunku, ale również jego chwi-

lowego zmagazynowania. Można je pozo-

stawić w najdogodniejszym dla użytkow-

nika miejscu i wrócić po nie o dogodnej 

porze. Bez problemu może być przewożo-

ne koleją czy transportem wodnym. Jeden 

i ten sam pojazd może przewozić różne 

typy nadwozi, a jedno i to samo nadwozie 

może być transportowane różnymi pojaz-

dami. 

Dowolność

Nadwozia różnią się wielkością. Naj-

bardziej typowe, o długości 7,15÷7,82 m 

są przewożone na podwoziach ciężaró-

wek i przyczep. Branża motoryzacyjna 

chętnie używa nadwozi o długości 13,6 m,

w których dostarczane są komponenty 

potrzebne do produkcji samochodów. 

Wewnętrzna wysokość nadwozi wymien-

nych może dochodzić do 3 m. Przy czym 

wyposażenie nadwozia może być równie 

bogate jak podobnie zbudowanej naczepy 

i obejmować unoszony dach, wzmocnio-

ne bądź ruchome słupki boczne czy syste-

my mocowania ładunku. W nadwoziach 

furgonowych można zabudować podłogę 

z rolkami i blokadami do wygodnego za-

ładunku kontenerów lotniczych, a także 

ściany z punktami mocowania poprzecz-

nych belek poziomych i pionowych unie-

ruchamiających ładunek podczas prze-

wozu. 

Typowe nadwozia mają zoptymalizowa-

ną masę, aby przy zachowaniu pełni cech 

użytkowych i wystarczającej trwałości nie 

zwiększały nadmiernie masy własnej po-

jazdu. Jednak w szczególnych przypadkach 

można je wyposażyć tak, aby były bardziej 

odporne na przeładunek przy użyciu np. 

podnośników i przewóz koleją czy barka-

mi. Mają wówczas odpowiednio wzmoc-

nioną konstrukcję, często z metalowymi, 

karbowanymi ścianami jak kontenery. 

Zarazem podłogi nadwozi wymiennych 

są wystarczająco mocne, aby do wnętrza 

mógł wjechać wózek widłowy. 

W przypadku chłodni agregat jest 

zabudowywany we wnęce na przedzie, 

Wnętrze nadwozia wymiennego przystosowanego do przewozu 
kontenerów lotniczych. Rolki pozwalają łatwo przesuwać kontener, 
a blokady chowane w podłodze oraz belki mocowane do ścian 
utrzymują go na miejscu. 

Udoskonalone 
aerodynamicznie 
nadwozie wymienne 
Krone Dry Box.
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aby nie wystawał poza obrys nadwozia. 

Dobrze izolowane ściany mogą być uzu-

pełnione o system mocowania ładunku. 

Możliwy jest montaż kurtyny ograni-

czającej wymianę powietrza przy rozła-

dunku czy podział wnętrza na komory, 

w których będą przewożone ładunki wy-

magające odmiennych temperatur. Przy-

datnym urządzeniem może być układ 

monitorowania i rejestracji warunków 

przewozu, połączony z systemem telema-

tycznym. 

Współpraca

Wygodnym sposobem dostosowania 

pojazdu do załadunku i rozładunku nad-

wozi wymiennych jest wyposażenie go 

w zawieszenie pneumatyczne, które po-

zwala regulować wysokość ramy. Pod-

jeżdżając po nadwozie, kierowca obniża 

pojazd, a gdy znajduje się on w odpo-

wiednim miejscu podnosi go, a wraz 

z nim nadwozie wymienne. Potem należy 

złożyć podpory i zabezpieczyć nadwozie, 

mocując je do ramy pojazdu za pomocą 

występujących w nim złącz, np. konte-

nerowych lub innych, umożliwiających 

łatwe i szybkie rozłączenie. Przy rozła-

dunku proces powyższy przebiega w od-

wrotnej kolejności. 

Często spotyka się zestawy z przy-

czepą, które transportują nadwozia wy-

mienne. Ich załadunek wymaga dużych 

umiejętności od kierowcy. Zwłaszcza 

precyzyjne podjechanie pod nadwozie 

przyczepą z obrotnicą. Wygodniejsze 

w takiej sytuacji są przyczepy centralno-

osiowe. Eksperymentuje się z systemami, 

które ułatwiają manewrowanie zestawa-

mi do przewozu nadwozi wymiennych. 

Pomysł Mercedesa opiera się na wyko-

rzystaniu kamery do obserwacji procesu 

załadunku oraz dżojstika w kabinie, któ-

ry pozwala bardzo precyzyjnie kierować 

całym zestawem. 

Nadwozia wymienne są stosowane 

w różnych branżach. Ich typowymi 

użytkownikami są poczty i fi rmy kurier-

skie. Często korzysta się z nich również 

w dystrybucji, ale ich zalety są cenne 

także w dalekim transporcie, zwłaszcza 

kombinowanym. Nadwozia stanowią wy-

godną alternatywę wobec kontenerów, 

a zwłaszcza systemów, których celem jest 

przewóz naczep lub całych pojazdów ko-

leją. Nadwozie można łatwo przenosić, 

umieścić w dowolnym punkcie składu, 

a w miejscu rozładunku równie szybko je 

zabrać. 

Interesującym przykładem nowego po-

dejścia do nadwozi wymiennych jest Telli-

Box. Ma rozmiary 45-stopowego kontenera 

i objętość zabudowy naczepy mega wyno-

szącą 100 m3 przy wewnętrznej wysokości 

3 m. Ma unoszony dach i jest otwierane po 

bokach. Może być przenoszone zarówno 

uchwycone z góry, jak i podparte z dołu 

i jest dobrze zabezpieczone przed włama-

niem. Ponadto można je składować jedno 

na drugim. Nawet w dziedzinie tak wyda-

wałoby się nieskomplikowanej i opornej 

na nowinki, jak stworzenie doskonałego 

pojemnika, który może się przemieszczać 

różnymi środkami transportu wciąż jesz-

cze wiele można udoskonalić. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij , Wesob

To również nadwozie wymienne, choć o szczególnym zastosowaniu 
i sposobie załadunku. Kontener do transportu np. odpadów jest wciągany 
na samochód za pomocą urządzenia hakowego. 

Kurtynowe nadwozie wymienne o dużej pojemności umieszczo-
ne na przyczepie centralnoosiowej. Ładowanie nadwozi na zestawy 
z przyczepą wymaga od kierowcy nie lada zręczności. 
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Agregaty CryoTech Thermo King 

wykorzystują do chłodzenia dwu-

tlenek węgla w ciekłej postaci 

(tzw. czynnik R-744). Jest on produktem 

ubocznym procesów przemysłowych, 

który w innym przypadku zostałby uwol-

niony do atmosfery. Korzystanie z agre-

gatów CryoTech nie powoduje dodatko-

wej emisji dwutlenku węgla, a także nie 

wymaga stosowania konwencjonalnych 

czynników chłodniczych, co czyni je 

najbardziej ekologicznym rozwiąza-

niem w chłodnictwie transporto-

wym.  Także infrastruktura dla tego 

rozwiązania jest dość dobrze rozwi-

nięta, gdyż CO2 jest dostępne prak-

tycznie we wszystkich przetwórniach 

warzyw i owoców czy mięsa, a także 

w wielu przechowalniach mrożonek. Fir-

ma ACP dostarczając dwutlenek węgla dla 

przetwórni, jest w stanie dołączyć dystry-

butor zasilający pojazdy w ten sam gaz, 

 Dwutlenek nie tylko 
do mineralnej
W połowie lutego w siedzibie TT-Thermo King odbyła się 
prezentacja agregatu kriogenicznego. Przedstawiciele 
TT-Thermo King oraz firmy ACP (dostawcy dwutlenku węgla) 
omówili techniczne aspekty rozwiązania kriogenicznego 
i możliwości wykorzystania CO2 na potrzeby transportu 
chłodniczego.

który wykorzystywany jest u odbiorcy 

w produkcji czy przechowalni. 

4 razy krócej

Poza walorem ekologicznym agregaty 

kriogeniczne mają jeszcze inne zalety. Te-

sty potwierdziły, że parowniki CryoTech 

zapewniają znacznie większą wydajność 

chłodzenia niż ich odpowiedniki napędza-

ne silnikami wysokoprężnymi. Obniżenie 

temperatury pustej skrzyni ładunkowej 

z użyciem R-744 trwa do czterech razy kró-

cej, co sprawia, że rozwiązanie to sprawdza 

się bardzo dobrze podczas dystrybucji 

wymagającej częstego otwierania drzwi. 

W testowym pojeździe podczas prezenta-

cji w ciągu piętnastu minut temperatura 

przestrzeni ładunkowej została obniżona 

z +15 do –20°C. Precyzyjna kontrola tem-

peratury pozwala na przedłużenie okresu 

trwałości produktów i zmniejszenie strat ła-

dunku w ekstremalnych warunkach. Jest to 

szczególnie ważne w przypadku transportu 

towarów wrażliwych na przemrażanie.

Kolejnym ważnym udogodnieniem jest 

niski poziom hałasu, nieprzekraczający 

58 dB. Dzięki temu agregaty kriogeniczne 

świetnie nadają się do dystrybucji nocnej, 

dbając o komfort pracy kierowcy i lokal-

nych mieszkańców w strefach dystrybu-

cji. Niski poziom hałasu daje znacznie 

większe możliwości wykorzystania fl oty. 

Nocna dystrybucja (bez korków) pozwala 

ograniczyć ilość spalin, a także zmniejszyć 

zużycie paliwa, co wpływa na obniżenie fi -

nalnych kosztów dystrybucji.

Tańsza eksploatacja

Niższe są również koszty użytkowania 

takiego systemu. Agregat Cryo będzie za-

łączał się rzadziej, więc jego praca będzie 

wydłużona w czasie. Minusem natomiast 

będzie wyższy koszt zakupu takiego urzą-

dzenia. W zaprezentowanym systemie zmie-

niają się także miejsca obciążenia zabudowy. 

Z tylnej ściany znika ciężki paliwowy agre-

gat na rzecz lekkiego modułu kryjącego 

system sterujący, który dodatkowo może 

być uzupełniany agregatem grzewczym. 

Natomiast w środku zabudowy pod da-

chem znajdują się dwa lub trzy parowniki 

z wentylatorami zapewniającymi szyb-

kie odprowadzenie zimnego powietrza 

w przestrzeń ładowni. Liczba parowników 

zależy od tego, ile potrzebnych jest stref 

mrożenia w ładowni. Wentylatory napę-

dzane są z sieci pojazdu, a dodatkowo sys-

tem może być podtrzymywany na postoju 

prądem z zewnętrznego źródła. Najcięższy 

element systemu, czyli zbiornik na CO2, 

znajduje się pod zabudową i jest przymo-

cowany do ramy pojazdu.

Wśród agregatów kriogenicznych Th er-

mo King są dostępne modele zarówno do 

pojazdów ciężarowych, jak i naczep. Koszty 

ich użytkowania są zbliżone do porówny-

walnych systemów wysokoprężnych, któ-

re jednocześnie są od nich znacznie cich-

sze, mniej awaryjne i dużo lepiej radzą so-

bie z obniżaniem temperatury. ▐

JD
Fot. Thermo-King
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Opona Conti EcoPlus HD3 w roz-

miarze 315/45R22,5 została zapro-

jektowana specjalnie pod kątem 

wymogów segmentu transportu obję-

tościowego i pomimo małej średnicy 

umożliwia przenoszenie obciążeń do 

11,6 t w układzie bliźniaczym, dzięki wy-

korzystaniu technologii 0° przy konstru-

owaniu warstw opasania. Zastosowanie 

najnowocześniejszej technologii pozwo-

liło zachować 3-metrową wewnętrzną 

wysokość ładunkową naczepy bez prze-

kraczania maksymalnej dopuszczalnej 

wysokości całkowitej. 

Wysokość zewnętrzna wynosząca 4 m 

jest ważnym kryterium operacyjnym spe-

dytorów i fl ot. Użycie konwencjonalnych 

opon ciężarowych, np. serii 60, nie pozwa-

la na pełne wykorzystanie wewnętrznej 

wysokości załadunku bez przekroczenia 

Maksymalizacja objętości
Jednym z wyzwań stojących przed firmami transportowymi są 
rygorystyczne kontrole, mające na celu zapewnienie zgodności 
transportów objętościowych z dopuszczalną wysokością całkowitą. 
Continental prezentuje więc oponę na oś napędową opracowaną 
specjalnie dla pojazdów z obniżoną podłogą. 

maksymalnej dopuszczalnej wysokości 

całkowitej. Dzięki średnicy 852 mm opona 

Conti EcoPlus HD3 315/45R22,5 zmniej-

sza wysokość siodła ciągnika. 

Mała średnica opony stanowi także wy-

zwanie dla mieszanki gumowej bieżnika. 

Z powodu mniejszego obwodu tocznego 

opony niskoprofi lowe mają mniejszą ob-

jętość ścieralną. Mieszanka gumowa za-

stosowana w tej oponie gwarantuje opty-

malne zużywanie się bieżnika oraz niskie 

opory toczenia. 

Jak wszystkie opony Continentala trze-

ciej generacji, opona do przewozów obję-

tościowych może być bieżnikowana. Za-

stosowano w niej również opatentowaną 

warstwą butylową AirKeep zapobiegającą 

powolnej utracie powietrza. Przygotowa-

ny do pogłębiania bieżnik przedłuża okres 

eksploatacji opony napędowej i sprawia, że 

jest ona bardziej ekonomiczna. Na ścianie 

bocznej znajduje się zarówno symbol M+S, 

jak i płatek śniegu na tle gór (3PMSF), co 

czyni ją bezpiecznym wyborem także na 

ośnieżone drogi.

W najbliższych miesiącach seria Con-

ti EcoPlus zostanie poszerzona o opo-

nę Conti EcoPlus HS3 w rozmiarze 

355/50R22,5. Wraz z Conti EcoPlus HD3 

315/45R22,5 ta niskoprofi lowa opona 

na oś kierowaną stanowi doskonały wy-

bór dla ciągników siodłowych i naczep 

w transporcie objętościowym. Opony 

Conti EcoPlus HD3 315/45R22,5 i Con-

ti EcoPlus HS3 355/50R22,5 uzupełniają 

rodzinę opon opracowanych specjalnie na 

potrzeby przewozów długodystansowych 

i transportu regionalnego z częstym prze-

jazdem przez autostrady. ▐

Fot. Continental
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Pod koniec stycznia zakład Fliegl Tra-

iler w Triptis (Turyngia) zamienił się 

w centrum informacji o transporcie 

towarów sypkich. Była to znakomita oka-

zja do zapoznania się z innowacjami, któ-

re Fliegl wprowadził w swoich naczepach 

wywrotkach, i nie tylko. Każdy uczestnik 

mógł się zapoznać z kompletną ofertą 

pojazdów, dokładnie przyjrzeć termicz-

nej muldzie i zobaczyć, jak konstruktorzy 

Fliegla, na zaprojektowanym przez siebie 

stanowisku badawczym, sprawdzają wła-

ściwości różnych elementów i ich wpływ 

na jazdę i przechylanie pojazdu. Każdy 

mógł też zobaczyć, jak powstają pojazdy 

w zakładach produkcyjnych. Niektórzy 

byli światkami powstawania zamówionych 

przez siebie pojazdów.

Na ćwierć gwizdka

W Turyngii znajdują się dwa zakła-

dy produkcyjne fi rmy Fliegl, w których 

powstają naczepy i przyczepy tej marki, 

od podkontenerówek, niskopodwoziówek 

i platform przez naczepy kurtynowe po 

pojazdy budowlane. 

W zakładzie numer jeden budowane 

są pojazdy specjalistyczne, pod indywi-

dualne zamówienia. Powstają tam nie 

tylko naczepy i przyczepy, ale również 

w mniejszych ilościach zabudowy. Oko-

ło 50% produkcji tego zakładu jest eks-

portowane. Sporo pojazdów trafi a do 

Skandynawii, gdzie Flielg jest liderem 

w segmencie naczep niskopodwozio-

wych. Od kilku lat fi rma odnotowuje 

również wzrost zamówień na produkty 

dla wojska. 

Zakład numer dwa służy do produk-

cji masowej. Tam powstają standardowe 

pojazdy. Roczna produkcja w tych za-

kładach to około 7,5 tys. pojazdów, co 

stanowi zaledwie 25% ich możliwości. 

Nad wszystkim cały czas trzyma pieczę 

Helmut Fliegl. Osobiście sprawdza, czy 

proces produkcyjny przebiega zgodnie ze 

sztuką. 

Pod czujnym okiem
Ponad 1000 osób wzięło udział w „Dniach Wywrotek”. Imprezie zorganizowanej 
po raz pierwszy przez firmę Fliegl, niemieckiego producenta naczep i przyczep.

Lakier, rozpuszczalnik i pod-
kład są dobierane automatycznie. 
Komputer rejestruje zarówno, 
kto lakierował daną ramę, jak i ilość 
zużytych materiałów.

Żeby zabezpieczyć naczepę przed rdzewieniem, najpierw 
trzeba ją wyśrutować, do czego służą stalowe kulki. Mogą 
one być używane trzykrotnie. Za każdym razem mogą być 
śrutowane trzy ramy jednocześnie. W ciągu takiego procesu 
zużywa się 2 t materiału. 

Nowa inwestycja Fliegla, która jeszcze 
jest w fazie wdrażania – laser do 
wycinania stali. Tutaj będą produkowane 
kłonice i mniejsze elementy, a obok 
będzie magazynowana stal. 
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www.truck-van.plWYDARZENIEWYDARZENIE Dni WywrotekDni Wywrotek



10% niższe spalanie

Dumą fi rmy Fliegl są wywrotki. To bar-

dzo nowoczesne konstrukcje, wyróżniają-

ce się aerodynamicznym kształtem, niską 

masą własną i jakością wykonania. Zwę-

żający się ku przodowi kształt i specjalnie 

wyprofi lowana klapa z tyłu zapewniają 

niższe opory powietrza, co wg producenta 

pozwala zaoszczędzić nawet do 10% pali-

wa. Różnica między przodem a tyłem mul-

dy wynosi 4 cm. Dodatkową zaletą takiego 

rozwiązania jest łatwiejszy rozładunek. 

Ładunek szybciej się zsuwa. „Dzisiaj naj-

ważniejsza dla klientów jest masa własna 

wywrotki. Wiadomo, że najlżejsze są kon-

strukcje aluminiowe, ale Fliegl w swojej 

ofercie ma również lekkie wywrotki stalo-

we, których masa schodzi poniżej 5 t. Nie 

jest to łatwe do osiągnięcia, ale stosując 

kubaturę rzędu 24 m3, alufelgi i odpowied-

ni gatunek stali, jest to możliwe – mówi 

Krzysztof Marzec, dyrektor handlowy 

w Lux-Truck, przedstawiciela marki 

Fliegl w Polsce. – Dzisiaj cena aluminium 

w Niemczech jest bardzo wysoka i cały 

czas idzie w górę. Dlatego patrząc przy-

szłościowo, Fliegl będzie rozwijał pro-

dukcję stalowych muld, zarówno małych, 

jak i dużych. W pewnym momencie cena 

aluminiowych wywrotek może być po po-

rostu nie do zaakceptowania przez rynek.”

Użyta do produkcji lekkich wywrotek 

Fliegla stal nie może być ocynkowana, po-

nieważ podczas tego procesu konstrukcja 

mogłaby się wygiąć, dlatego ramy są lakie-

rowane. 

Opatentowana przez Fliegla rama do 

wywrotek Curved Chassis ma zaokrąglony 

przód, co zwiększa jej wytrzymałość i ela-

styczność poprzez optymalne połączenie 

sił działających pionowo z równomiernym 

ich odprowadzaniem do płyty sprzęgu 

siodłowego. Rama ta nie ma kanciastych 

powierzchni. Odpowiednie podgięcie jej 

dolnej części znacznie ułatwia sprzęganie 

z ciągnikiem oraz zapobiega uszkodzeniom 

Tutaj już każda rama jest przypisana do konkretnego klienta i jest 
kompletowana zgodnie ze specyfikacją. W zakładzie zastosowano nietypowe 
ustawienie linii produkcyjnej – w poprzek zamiast wzdłuż. Dzięki temu 
uzyskano bardzo łatwy dostęp do montowanych części. Mieści się też więcej 
pojazdów, czyli produkcja jest bardziej wydajna.

Gotowe ramy są przenoszone suwnicą z jednej 
hali na drugą. W tym celu w obydwu halach 
otwierany jest luft. Rama trafia bezpośrednio 
na produkcję, gdzie montowane są pozostałe 
elementy wyposażenia.

Materiał izolacyjny Fliegl Isotherm, stosowany w naczepach wywrotkach do przewozu 
asfaltu, ma 7 cm grubości. Na niego nakładana jest blacha o grubości 8 mm. 
Technologia ta nie tylko dobrze spełnia swoją rolę izolacyjną, ale również nie pochłania 
wody. Jeżeli naczepa uległaby jakiemuś uszkodzeniu, łatwo można naprawić izolację, 
dosztukowując odpowiedni fragment tworzywa i blachy. Wymienia się tylko jedną sekcję, 
co znacznie obniża koszty naprawy.

Rama Curved Chassis stosowana w wywrot-
kach ma zaokrąglony przód, co zwiększa 
jej wytrzymałość i elastyczność poprzez 
optymalne połączenie sił działających pionowo 
z równomiernym ich odprowadzaniem 
do płyty sprzęgu siodłowego.

Najbardziej popularna w ofercie Fliegla jest wywrotka Light do przewozu 
m.in. żwiru, o kubaturze 25 m3. Do tej pory takie wywrotki ważył ok. 6 t,
teraz 4,6÷4,7 t. Przewężona rama ma otwory wypychane do środka 
(nie wypalane), co dodatkowo usztywnia konstrukcję. Dzięki temu 
patentowi rama nie jest wrażliwa na wygięcia. Rama zrobiona jest 
z drobnoziarnistej stali, która ma pewne właściwości plastyczne 
– ale zawsze wraca do swojego pierwotnego kształtu, za to dużo mniej 
waży. Niestety, tego rodzaju stali nie można ocynkować.

W Polsce bardzo popularna klapa wewnętrzna, w Niemczech 
praktycznie jest już niespotykana. Takie rozwiązanie jest dostosowane 
do pracy z rozściełaczem, umożliwia podniesienie siłownika do 
ostatniej sekcji. Gdy jest klapa zewnętrzna, nie można aż tak głęboko 
wjechać pod rozściełacz, co czasami powoduje, że niektóre masy 
nie chcą się zsuwać. Dotyczy to ok. 10% ładunków, dlatego coraz 
częściej również u nas klienci decydują się na klapę zewnętrzną, która 
zapewnia większą kubaturę.
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Taka konstrukcja zapewnia wywrotkom 

Fliegl pełną izolację. Mulda, dno, czoło 

i tył są izolowane bez żadnych przerw. 

W porównaniu do innych syste-

mów wykorzystujących wełnę mineralną 

jako materiał izolacyjny, Fliegl Isotherm 

ma jeszcze jedną zaletę: jest odporny 

na wilgoć i zachowuje swoje właściwości 

izolacyjne. Wśród różnego tego typu izo-

lacji, rozwiązanie Fliegla ma najwyższą 

klasę – D.

Warstwa izolacyjna jest przykryta okła-

dziną zabezpieczającą ją przed uszko-

dzeniami. Fliegl oferuje trzy warianty 

okładziny: stalową, aluminiową i powle-

czoną specjalną plandeką. Gdy okładzina 

zewnętrzna się zniszczy, w prosty sposób 

można ją wymienić i dalej korzystać z ter-

micznej warstwy izolacyjnej.

Temperatura asfaltu, który jest wlewany 

do muldy osiąga wartość 160÷180°C. Taka 

naczepa wyposażona jest w plandekę ter-

miczną, która pomaga utrzymać wysoką 

temperaturę asfaltu podczas transportu. 

Asfalt poniżej temperatury 150°C zaczyna 

się zbijać, i od tego momentu każdy spadek 

temperatury pogarsza ten efekt. Z przepro-

wadzonych przez fi rmę badań wynika, że 

asfalt przewożony naczepą z termoizolacją 

Fliegla po godzinie miał o 3° niższą tempe-

raturę, natomiast w naczepie bez tej izola-

cji temperatura spadła o 45°C.

Żeby korzystać z dobrodziejstw takiego roz-

wiązania, nie trzeba kupować nowej naczepy, 

można obudować izolacją już posiadaną wy-

wrotkę. Taka usługa kosztuje 15-20 tys. euro.

Dla rolnictwa

Podczas zorganizowanego przez Fle-

gla spotkania można było zobaczyć rów-

nież nową wywrotkę Light Master Agrar. 

Została ona zaprojektowana specjalnie 

z myślą o branży rolniczej, z akcentem na 

rynki wschodnioeuropejskie. Light Master 

Agrar jest przeznaczona do transporto-

wania produktów rolnych, np. zbóż, ale 

również sprawdzi się w transporcie koksu. 

Stalowa, lekka i specjalnie wyprofi lowana 

mulda, skośna ścianka i niska masa wła-

sna to idealne rozwiązania do przewozu 

koksu, który jest największym wyzwaniem 

dla aluminiowych muld. Co ważne, masa 

muldy stalowej nie różni się od rozwiąza-

nia aluminiowego i wynosi 6750 kg. 

Fliegl produkuje naczepy od ponad 

20 lat. W tym czasie fi rma wypracowała sobie 

dosyć stabilną pozycję na rynku. W zależno-

ści od roku plasuje się na 4. lub 5. miejscu 

w swoim kraju pod względem sprzedaży na-

czep. W Polsce marka jest już dobrze znana 

i poszerza się grono jej zwolenników.  ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Fliegl

pojazdów. Przemyślane rozwiązania odcią-

żające tylną oś, bezpośrednio wpływają na 

stabilność naczepy podczas kiprowania. 

3o w godzinę

Z uwagi na rygorystyczne wymogi 

w niektórych państwach UE dotyczące 

temperatury asfaltu podczas transportu, 

interesujący jest również temat termoizo-

lacji. Do izolacji termicznej muldy stoso-

wany jest specjalny materiał opracowa-

ny przez fi rmę Fliegl – Isotherm. Jest on 

nakładany na zewnętrzną stronę koleby, 

całkowicie ją pokrywając. Dzięki swojej 

niewielkiej masie – ok. 200 kg, nie wpły-

wa znacząco na ładowność pojazdów. 

Helmut Fliegl, 
dyrektor generalny w Fliegl Trailer 

„Dni Wywrotek” oceniamy bardzo pozytywne. Odwiedziło nas wiele 
osób z branży, spedytorów ze swoimi kierowcami, klientów i dzien-
nikarzy z fachowej prasy. Dla nas była to cenna okazja do zapre-
zentowania naszej bogatej tematyki dotyczącej wywrotek, a także 
wielu dobrze przemyślanych szczegółów, dzięki którym zapewniamy 
ekonomiczny, bezpieczny i wygodny transport materiałów sypkich. 
Od jednoosiowej przyczepy wywrotki dla branży ogrodnictwa i za-
gospodarowania terenów zielonych aż po supermocne modele do 

przewozu ciężkich i dużych ładunków. Dni Wywrotek 2015 potwierdziły różnorodność floty 
wywrotek oraz innowacyjność i możliwości firmy Fliegl jako czołowego producenta wywrotek 
do transportowania wszelkiego rodzaju materiałów sypkich. Była to również wyraźna dekla-
racja naszej firmy za intensywnym i otwartym dialogiem z naszymi klientami. 

Naczepa specjalistyczna podkonte-
nerowa z wywrotem. Dodatkowo 
zostanie wyposażona w wydmuch, 
dzięki któremu miałki ładunek 
będzie łatwiej wyładować. 
To produkt na specjalne zamówienie. 

Bardzo popularne w Polsce 3- i 4-osiowe przyczepy 
najczęściej holują 3-osiowe wywrotki lub ciągniki 
rolnicze. Rozwiązanie to pozwala przewieźć na 
miejsce wykonywania prac maszynę budowlaną. Takie 
przyczepy są również wybierane przez przedsiębiorstwa 
przetwórstwa rybnego do przewozu basenów z rybami.

Stanowisko badawcze, 
skonstruowane 
do sprawdzania 
właściwości różnych 
elementów i ich 
wpływu na jazdę 
i przechylanie pojazdu.

Wywrotka Light Master 
Agrar jest przeznaczona do 
transportowania produktów 
rolnych, np. zbóż, sprawdzi 
się w transporcie np. koksu. 
Mulda stalowa waży tyle samo 
co aluminiowa – 6750 kg. 

Standardowa rama w naczepie ma w przedniej części profil stalowy, tzw. „łabędzią 
szyję”, w rozwiązaniu Fliegla zastąpiono ją płytą stalową. Taki zabieg był możliwy nie 
tylko w związku ze zmianą konstrukcyjną, ale również dzięki użytej stali. Rozwiązanie 
to zmniejszyło grubość ramy z 7 do 3 cm, co zaowocowało ograniczeniem wymiarów 
zewnętrznych naczepy do 4 m wysokości bez utraty wysokości powierzchni 
ładunkowej (3 m), dzięki temu pojazd z taką naczepą bez problemu może się poruszać 
w większości krajów europejskich. 

www.truck-van.pl
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Wartość siły strumienia świetlnego to 700 

lm (wersja standardowa) lub 1200 lm 

(opcja), światłość osiąga wartość 75.000 

cd (wersja standardowa) lub 125.000 cd 

(opcja). Dzięki temu reflektory dodatko-

we Cibié Super Oscar LED emitują nie-

zwykle silną i  jednolitą wiązkę światła, 

o zasięgu nawet do pół kilometra i szero-

kości do 50 metrów (opcja).

Wszystkie reflektory są odporne na wibra-

cje, wodę, ekstremalne warunki pogodowe i na 

korozję. Konstruktorzy Cibié nie oszczędzali reflek-

torów Super Oscar LED w trakcie testów i poddawali je 

ciężkim i wymagającym próbom, takim jak zanurzanie w wodzie na 

głębokość 30 cm na łączny czas 1 godziny, wystawianie na działa-

nie temperatury 50°C na okres 500 godzin, czy wystawianie na 

okres 400 godzin na działanie mgły solnej w temperaturze 35°C.

To wszystko sprawia, że Cibié wyprodukowało reflektory idealne do 

pracy w lesie i na budowie. Super Oscar LED to idealny partner 

w pracy dla wszystkich kierowców wykonujących pracę w ekstre-

malnych warunkach drogowych i atmosferycznych.

 

To co najbardziej wyróżnia reflektory Cibié Super Oscar LED to 

zastosowanie w pełni technologii LED. Światło punktowe LED nie 

wymaga stosowania żarnika, niezbędnego w przypadku technolo-

gii halogenowej, nagrzewanego w trakcie procesu roboczego w ce-

lu wytworzenia światła. Zastosowanie technologii LED umożliwia 

zmniejszenie wymiarów reflektora i obniżenie wagi nawet o 1 kg 

w  porównaniu do tradycyjnego reflektora halogenowego. 

Technologia LED wymaga ograniczonej wiel-

kości mocy do pracy z maksymalną efek-

tywnością, charakteryzuje się bardzo niskim 

zużyciem energii i niezwykle długą żywot-

nością, nie wymaga żadnych zabiegów 

konserwacyjnych czy serwisowych (brak 

konieczności wymiany tradycyjnych żaró-

wek). Tylko technologia LED generuje świa-

tło o barwie zbliżonej do światła dziennego. 

Dzięki temu reflektory Cibié Super Oscar LED 

to idealni towarzysze pracy dla kierowców obsłu-

gujących transport dalekobieżny.

 

Reflektory Cibié Super Oscar LED są dostępne w wersji podsta-

wowej oraz w opcji (dłuższy i szerszy zasięg wiązki światła, zinte-

growane światło pozycyjne LED). Niezależnie od charakterystyki 

technicznej, klient może wybrać jedną z 4 wersji kolorystycznych: 

jednolicie czarną, czarną ze stylową chromowaną obwódką, cał-

kowicie chromowaną w stylu „vintage” oraz wersję przygotowaną 

do lakierowania na dowolny kolor. Reflektory dodatkowe w malo-

waniu typu kamuflaż? Z reflektorami Cibié Super Oscar LED to ża-

den problem! Ponadto, do każdego reflektora dołączana jest bez-

płatnie osłona ze stylowym logo Cibié LED. To wszystko sprawia, 

że Cibié Super Oscar LED to świetna propozycja dla miłośników 

ciężarówek, „tunerów” i wszystkich tych, którzy cenią sobie styl, in-

dywidualność i możliwość wyróżnienia swojego pojazdu.

 

Reflektory Cibie serii Super Oscar LED są już dostępne w sieci 

sprzedaży Inter Cars w Polsce.

LEGENDARNA MARKA CIBIÉ, NALEŻĄCA DO GRUPY VALEO, Z DUMĄ PREZENTUJE NOWĄ 

GAMĘ 12 REFLEKTORÓW DODATKOWYCH SERII SUPER OSCAR LED,  

DEDYKOWANYCH DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH. 

EPOKA HALOGENÓW BEZPOWROTNIE MINĘŁA, NASTAŁA ERA REFLEKTORÓW 

WYKORZYSTUJĄCYCH W PEŁNI TECHNOLOGIĘ LED!

CIBIĒ - marka grupy



Sachs Race Cup 2015 to akcja skie-

rowana do warsztatów pojazdów 

osobowych i ciężarowych, które za-

opatrują się w oryginalne części fi rmy ZF. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, na prze-

łomie maja i czerwca odbędą się całodnio-

we szkolenia techniczne dla pracowników 

warsztatów połączone z emocjonującą ry-

walizacją na torach w trzech lokalizacjach 

na terenie Polski.

Trochę wiedzy…

Na uczestników Sachs Race Cup czekają 

cztery bloki szkoleniowe, roboczo nazy-

wane stacjami. Pierwsze dwie to eksperc-

kie szkolenia techniczne, podczas których 

uczestnicy otrzymają szczegółowe infor-

macje techniczne i przejdą przez praktycz-

ne zadania warsztatowe pod okiem szkole-

niowców koncernu ZF.

Pierwsze szkolenie dotyczyć będzie sys-

temu CDC – czyli amortyzatorów z bez-

stopniową regulacją tłumienia. Przedsta-

wiony zostanie proces zmieniających się 

drgań. Część teoretyczna obejmie budo-

wę i działanie systemu. Uzupełni ją część 

praktyczna na przygotowanym w tym celu 

samochodzie.

Drugie szkolenie na temat wymiany ole-

ju w skrzyniach automatycznych zostanie 

rozszerzone o budowę układu mechatro-

niki oraz jego demontażu na poszczegól-

ne elementy. Eksperci ZF przeprowadzą 

wnikliwą analizę najczęściej popełnianych 

błędów podczas czyszczenia, wymiany 

i montażu poszczególnych komponentów 

automatycznych skrzyń biegów. Uczestni-

cy zapoznają się z podstawami funkcjo-

nowania skrzyń serii 6 HP i przekładni 

hydrokinetycznej oraz budową elektro-

nicznego modułu sterującego przekładnia-

mi automatycznymi. W trakcie szkolenia 

poruszone zostanie znaczenie systema-

tycznych wymian oraz doboru właściwego 

rodzaju oleju we współczesnych skrzy-

niach automatycznych.

…trochę zabawy

Sachs Race Cup to nie tylko teoretycz-

ne i praktyczne szkolenia warsztatowe. Na 

uczestników czekają niezapomniane wra-

żenia i emocje związane z prowadzeniem 

rasowych samochodów wyścigowych.

Na tak zwanym „Fun Station” uczestni-

ków czeka seria testów sprawnościowych 

w specjalnie przygotowanych pojazdach. 

Podczas szkolenia uczestnicy podzie-

leni na czteroosobowe zespoły zasiądą 

w Volkswagenie Golfi e z podwójnym 

układem kierowniczym. Wykonanie za-

dania będzie zależeć od dobrej współpracy 

wszystkich kierowców. W dalszej części 

uczestnicy będą musieli wychodzić z po-

ślizgu samochodami z zainstalowanymi 

trolejami oraz przejdą próbę stewarda po-

legającą na precyzyjnej jeździe z piłeczką 

tenisową umieszczoną na stelażu zamoco-

wanym na masce pojazdu. 

Ostatnia, czwarta stacja to już wyścigo-

we emocje w najczystszej postaci. Uczest-

nicy zasiądą w specjalnie przygotowanych 

od podstaw z myślą o SACHS Race Cup 

samochodach marki BMW E46 w specy-

fi kacji wyścigowej. 

Podczas kwalifi kacji, każdy będzie 

mógł przejechać kilka okrążeń na torze 

pod bacznym okiem instruktora, który 

w razie potrzeby udzieli porad, jak szybciej 

i skuteczniej pokonywać zakręty. Po około 

10 minutach jazdy zmierzony zostanie 

fi nałowy czas okrążenia. Pod koniec każ-

dego dnia 50 najlepszych uczestników wal-

czyć będzie o pierwsze miejsce na podium 

i atrakcyjne nagrody. 

W tym roku gośćmi specjalnymi będą 

kierowcy rajdowi: Janek Chmielewski 

(3 dni dla warsztatów osobowych) i Grze-

gorz Baran – wielokrotny uczestnik rajdu 

Dakar (dzień dla warsztatów ciężarowych).

Jak wziąć udział?

Podstawowym warunkiem udziału 

w Sachs Race Cup 2015 jest zakup przez 

dany warsztat, w okresie od 2 stycznia do 

15 maja 2015 roku, części marek: Sachs, 

Lemförder oraz ZF Parts, o wartości mini-

malnej wynoszącej, w zależności od wiel-

kości warsztatu: w przypadku warsztatów 

osobowych od 2 do 6 tys. zł, a warsztatów 

ciężarowych – od 4 do 12 tys. zł. 

 Przyjemne z pożytecznym
ZF znowu rusza w Polskę. Tym razem w ramach Sachs Race 
Cup 2015. Będzie to już trzecia edycja szkoleń, które na stałe 
wpisały się do kalendarza branży motoryzacyjnej w Polsce.

SACHS Race Cup 2015

26–29.05.2015 Kamień Śląski 

9–12.06.2015 Szydłowiec  
  – Tor Jastrząb 

18–19.06.2015 Bednary – Sobiesław 
  Zasada Centrum

Zaproszenia do udziału w Sachs Race 

Cup 2015 otrzyma tysiąc pracowników 

warsztatów, które osiągną najlepsze wyniki 

w poszczególnych kategoriach.

Udział w akcji można zgłosić na stronie 

internetowej www.zf.com/pl lub bezpo-

średnio u dystrybutorów uczestniczących 

w akcji: Inter Cars, Inter Team, Moto-Pro-

fi l, Auto Partner, Gordon, Fota, AD Polska, 

Inter Land, Hart, Martex, Motorol oraz 

Euromaster . 

W minionym roku w ramach Sachs Race 

Challenge 2014 przeszkolonych zostało 

1200 osób na 19 000 zgłoszonych. ▐

Fot. K. Dziewicka
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Pojazdy na Scania Test Tour
Typ Pojazd/zabudowa
G 450 CB8X6EHZ Wywrotka tylnozsypowa KH-Kipper
P 410 CB8X4EHZ Wywrotka tylnozsypowa Meiller
G 410 CB6X6EHZ Wywrotka trójstronna Skibicki
P 410 CB6X4EHZ Wywrotka trójstronna Elbo
G 410 CA4x4EHZ Ciągnik z naczepą wywrotką Skibicki
G 360 CB8X4EHZ Betonomieszarka 10 m3 FM Leżajsk
P 360 CB4X4HHZ Samochód skrzyniowy Konar z żurawiem HMF
P 320 CB4X2HSZ Hakowiec KH-Kipper z żurawiem Hyva
G 410 LB6x2*4HNA Hakowiec HIAB
G 490 CB6X4EHZ Pojazd do przewozu drewna stosowego MHS Mikulski z przyczepą
G 490 CB6X4EHZ Pojazd do przewozu drewna stosowego Graco

systemy telematyczne i kontrakty serwiso-

we sprawiają, że ciężarówki są lepiej wy-

korzystywane i bardziej dyspozycyjne, co 

sprzyja zwiększeniu zysku ich użytkownika. 

W serii spotkań weźmie udział 11 cię-

żarówek, 2-, 3- i 4-osiowych z silnikami 

o mocy od 320 do 490 KM i kabinami typu 

P lub G. Będą to nie tylko pojazdy budow-

lane, jak wywrotki czy betonomieszarka, 

ale również inne typy ciężarówek, stworzo-

nych z myślą o eksploatacji w wymagają-

cych warunkach, jak pojazdy dla leśnictwa 

czy podwozia pod zabudowę hakową oraz 

specjalny pojazd w konfi guracji 4×4 z za-

budową skrzyniową z żurawiem dla bran-

ży energetycznej. 

Scania Test Tour będzie też doskonałą 

okazją do poznania różnego rodzaju za-

budów, zamontowanych przez partnerów 

Scania rusza w trasę
W tym roku najnowsze pojazdy budowlane Scania odwiedzą 
12 miejscowości w całej Polsce. W sumie pokonają 2400 km. 

P ierwsze spotkanie odbędzie się 16 mar-

ca w Lublinie, ostatnie 31 marca 

w Warszawie. Pokazy zaplanowano 

w pobliżu największych miast Polski. 

„Wracamy z Test Tourem po prawie 

czteroletniej przerwie. Od ostatniego „bo-

omu” budowlanego minęło trochę czasu. 

Konstruktorzy Scania nie próżnowali. 

Nasze ciężarówki są jeszcze lepiej przygo-

towane do pracy w trudnych warunkach. 

W związku z napływem kolejnej transzy 

funduszy unijnych, Polskę czeka nowa fala 

inwestycji. Scania jest na nią doskonale 

przygotowana” – zapewnia Paweł Paluch, 

dyrektor marketingu Scania Polska. 

Pokazy będą odbywały się w kopalniach 

kruszyw budowlanych i na nieutwardzo-

nych drogach. A w specjalnej naczepie 

ekspozycyjnej będzie prezentowana oferta 

mająca na celu zmniejszenie kosztów eks-

ploatacji i obsługi pojazdów. Nowoczesne 

wydarzenia. Specjalną atrakcję przygoto-

wała fi rma Liebherr, która zaprezentuje 

swoje maszyny budowlane. ▐

Fot. Scania
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4  lutego 2014 r. na terenie Targów 

 Poznańskich spadła zasłona z naj-

 nowszego, małego dostawczaka 

Volkswagena. Jeśli komuś mógł przy tym 

towarzyszyć szok i niedowierzanie, to chy-

ba tylko dlatego, że Caddy zmienił się tak 

nieznacznie. 

Grubą kreską

Karoseria została zmodernizowana, za-

chowując dotychczasową formę. Pojawiły 

się nowe silniki zgodne z normą Euro 6.

Wzrosła użyteczność wnętrz. Obecnie 

również krótkie wersje Caddy mogą po-

mieścić 7 osób. Wzbogacono wyposażenie 

podnoszące bezpieczeństwo jazdy. 

Z wyglądu Caddy czwartej generacji 

jeszcze bardziej przypomina Volkswagena. 

Ma szeroki, niski wlot powietrza z dużym 

znakiem fi rmowym, który odpowiada in-

nym, aktualnym modelom i stanowi swego 

rodzaju powrót do korzeni. Swą „czysto-

ścią” odwołuje się do pionierskich, przed-

nionapędowych modeli marki. 

Nadwozie zostało wzbogacone o akcen-

ty, które je wyostrzają: widać to w kształcie 

świateł, kresce przecinającej przednie błotni-

ki czy nowym spojlerze z tyłu. Analogicznie 

potraktowano wnętrze, które też uzupełnio-

no o wyraźnie zarysowane krawędzie. 

Premiera w Poznaniu
Volkswagen wybrał Poznań na miejsce światowej premiery nowego Caddy. 
Jednocześnie pochwalił się postępami prac przy budowie nowej fabryki dla Craftera, 
wznoszonej w okolicach Wrześni. 

Wzorem innych Volkswagenów nowy Caddy ma wyraźniej zaznaczone 
krawędzie. Wzbogacono wyposażenie, głównie opcjonalne o nowe systemy 
informacyjno-rozrywkowe. 
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Jednocześnie furgony zachowały gładkie 

boki ładowni, świetne na umieszczenie re-

klamy. 

Mniej więcej

Gamę silników dotknął „downsizing”. 

Najmniejszy „benzyniak” typu TSI ma 

trzy cylindry i 1 l pojemności. Osią-

ga moc 102 KM, co lokuje go w środku 

oferty, gdy mowa o osiągach. Najsłabszy 

jest czterocylindrowy TSI-1,2 l o mocy 

84 KM. Najmocniejszy 1,4 TSI ma 125 KM. 

Wśród jednostek o zapłonie iskrowym jest 

również nowy silnik TGI na gaz ziemny 

(CNG) o pojemności 1,4 l i mocy 110 KM. 

Poprzedni, gazowy silnik Caddy miał 2 l. 

Dwólitrówki panują wśród diesli. Są to 

czterocylindrowe silniki o mocy 75, 102, 

122 lub 150 KM. Ze względu na normę 

Euro 6 diesle zostały wyposażone w kata-

lizator SCR, który wymaga uzupełniania 

AdBlue. Można dolewać go samodzielnie 

lub podczas wizyt w serwisie. 

Do jednostek napędowych dobierane 

są odpowiednie do osiągów ręczne skrzy-

nie o 5 lub 6 przełożeniach oraz zautoma-

tyzowane, dwusprzęgłowe DSG z 6 lub 

7 biegami. Poza samochodami z przednim 

napędem nadal można zamawiać wersję 

4Motion z prostym układem 4×4. 

Volkswagen zapewnia, że nowe silniki 

są bardziej oszczędne niż ich poprzedni-

cy, z gazowym włącznie. Na razie nie po-

daje jednak dokładnych wartości zużycia 

paliwa. 

Królestwo elektroniki 

Wyposażenie zostało uzupełnione o no-

we systemy elektroniczne, które z jednej 

strony dbają o bezpieczeństwo, a z drugiej 

rozwiewają nudę jadących. 

Nowością jest przede wszystkim układ 

awaryjnego hamowania przed przeszko-

dą Front Assist, który nie tylko ostrzega 

o niej kierowcę, ale zwiększa ciśnienie 

w układzie hamulcowym, aby naciśnięciu 

pedału odpowiadała zdecydowana reakcja 

samochodu. Przy małych prędkościach, do 

30 km/h system automatycznie wyhamo-

wuje auto, co pozwala uniknąć kolizji lub 

zminimalizować jej skutki. 

Hamulec multikolizyjny załącza się nato-

miast, gdy dwa niezależne od siebie czujniki 

rozpoznają, że doszło do wypadku. Wówczas 

hamulce automatycznie się włączają, spo-

walniając samochód do 10 km/h przy z góry 

określonym opóźnieniu. Zarazem kierowca 

100 000 Crafterów

W Białężycach koło Wrześni powstaje nowa fabryka samochodów użytkowych Volkswage-
na. Zajmie powierzchnię 220 ha, da pracę 3000 osób i będzie produkować 100 000 Crafte-
rów rocznie. 
Podane wielkości odnoszą się do szczytowych możliwości zakładu. W chwili rozruchu, któ-
ry jest planowany na drugą połowę 2016 r. produkcja będzie mniejsza, a jej rzeczywistą 
wielkość ureguluje popyt. W zakładzie będzie budowana nowa generacja Volkswagena 
Craftera w przeszło 50 odmianach. O lokalizacji fabryki zadecydowało korzystne położenie 
geograficzne Poznania i okolic, dające 
dogodny dostęp do głównych rynków 
europejskich, bliskość innych zakła-
dów Volkswagena oraz autostrady 
i linii kolejowej. W Antoninku powstają 
Caddy i wybrane wersje T5, niedaleko 
działa odlewnia przejęta od zakładów 
H. Cegielskiego, a w Swarzędzu bu-
dowane są specjalne wersje pojazdów 
użytkowych koncernu. 
Na terenie zakładu będzie spawalnia, 
lakiernia, kompleks obsługujący do-
stawy komponentów oraz linia mon-
tażowa. Inwestycja będzie kosztować 
800 mln euro. 

w każdej chwili może przejąć kontrolę nad 

pojazdem. Jeśli jednak stracił przytomność, 

system zmniejsza ryzyko wystąpienia ciągu 

uderzeń w różne przeszkody. 

Samochód ma również aktywny tempo-

mat, który zachowuje bezpieczny odstęp 

od pojazdu na przedzie, a także inne urzą-

dzenia, powszechnie dostępne na rynku 

europejskim w ramach opcji, takie jak au-

tomatyczne przełączanie świateł długich, 

funkcja rozpoznawania zmęczenia kierow-

cy, kamera cofania i automatyczny system 

wspomagający parkowanie uzupełniony 

o symulację widoku parkującego samo-

chodu z góry (360O). 

Na konsoli środkowej może znaleźć się 

wyświetlacz 5- lub 6,5-calowy. Szczytową 

wersją systemu informacji i rozrywki jest 

radio Composition Media, do którego 

można dokupić moduł nawigacyjny Di-

scover Media. 

Dalszy ciąg

Paleta odmian Caddy obejmuje tak jak 

poprzednio modele z krótkim i długim 

rozstawem osi w odmianach użytkowych 

oraz osobowych. Jak poprzednio oferowa-

ny jest również mały samochód kempin-

gowy Caddy Beach. 

Odświeżony wygląd i unowocześnio-

ne wyposażenie to główne atuty nowego 

Caddy. Dołączyły one do dobrze znanych 

użytkownikom zalet praktycznych, dzięki 

którym samochód ten powstał od 2003 r. 

w liczbie przeszło 1,5 mln egzemplarzy. 

Produkcja Caddy czwartej generacji będzie 

odbywać się w fabryce w Antoninku. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Volkswagen

Wśród kilku standardów wyposażenia są i takie, które 
zmieniają Caddy w atrakcyjny samochód rodzinno-
-firmowy z zacięciem do częstych i długich wyjazdów. 

Spojler u góry, nowy kształt zagłębienia na 
tablicę rejestracyjną oraz inne obudowy świateł 
to główne zmiany, jakie zaszły z tyłu. 
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Doblò ma teraz bardziej nowoczesny 

i wyrazisty przód. Zdobi go nowa 

maska silnika (bardziej zwężona 

i spójna z linią dachu), nowe zderzaki oraz 

podzielony na dwie części wlot powietrza 

do chłodnicy, a z tyłu nowe lampy, podkre-

ślone poziomymi przetłoczeniami. Na za-

mówienie można też mieć 16” aluminiowe 

felgi oraz ozdobne kołpaki. 

Dostawcza wersja ma przekonać, że 

Doblò to nie tylko zwrotny, ekonomiczny 

i zaspakajający różne potrzeby przewozo-

we pojazd, ale również komfortowe auto, 

w którym po prostu przyjemnie się pracu-

je. Natomiast osobowy wariant to ukłon 

w stronę ludzi aktywnych, którzy docenią jego 

możliwości przewozowe. Na co dzień dyspo-

nując sporą przestrzenią bagażnika, Doblò 

może spełniać rolę pojazdu fi rmowego, 

a w weekendy zabierać całą rodzinę na wy-

prawy za miasto. Bez uszczerbku na komfor-

cie podróży. I tak pracy ma na cały tydzień.

2+1

Wnętrze zyskało bardziej nowocze-

sny wygląd. Zmieniła się tablica roz-

dzielcza, tapicerka foteli, kierownica, 

zestaw wskaźników i panele drzwi. Dzię-

ki lepszemu wyciszeniu w środku jest 

o 3 dB ciszej. W Doblò Cargo zwięk-

szono również możliwości przewozo-

we, proponując dwuosobową kanapę 

z przodu. Trzy miejsca nie tylko pozwalają 

podróżować dwóm pasażerom, ale rów-

nież zyskuje się pojemny schowek pod sie-

dzeniem. Nie ma jednak co się czarować: 

dwuosobowa kanapa to wyjście awaryjne, 

Na podbój

Osobówka z wielkimi możliwościami czy dostawczak upodabniający się wyglądem 
i komfortem jazdy do samochodu osobowego? Każdy widzi, co chce. I o to chodzi!

Fiat Doblò

Silnik 1.4 16V  1.4 T-Jet 16V 1.3 Multijet II 1.3 Multijet II 1.6 Multijet 
  95 KM 120 KM 16V 75 KM 16V 90 KM 16V 105 KM 
Paliwo benzyna benzyna ON ON ON 
Liczba cylindrów, układ 4R 4Re 4R 4R 4R 
Pojemność skokowa (cm3) 1368 1368 1248 1248 1598 
Normy emisji spalin Euro 6 Euro 6 Euro 5+ z DPF Euro 5+ z DPF Euro 5+ z DPF 
Moc (kW/KM/przy obr/min) 70/95/6000  88/120/5000 55/75/4000 66/90/4000 77/105/4000 
Maks. mom. obrot. 
 (Nm/obr/min) 127/4500 206/3000 200/1500  200/1500 290/1500 
Skrzynia biegów  manualna, manualna, manualna, manualna, manualna, 
 – liczba biegów 5+ wsteczny 6+ wsteczny 5+ wsteczny 5+ wsteczny 6+ wsteczny 
Prędkość maks. (Km/h)* 161 172 156 156 164 
Zużycie paliwa (l/100 km)       
 w cyklu mieszanym*  7 7,4 4,8 4,8 5,4 
       
       

* wersja Cargo krótki rozstaw osi, ładowność 750 kg

na krótki dystans, i to dla fi ligranowych 

pasażerów. Dwóch postawnych mężczyzn 

raczej daleko nie ujedzie. Dodatkową za-

letą jest natomiast możliwość różnej aran-

żacji wnętrza. Środkowe siedzenie można 

złożyć i wykorzystać, jako podłokietnik 

lub wygodny stolik na dokumenty. Na-

tomiast po złożeniu siedzenia bocznego 

można przewozić długie przedmioty, mo-

cowane za pomocą praktycznych haków 

znajdujących się za oparciami. 

Nowe Doblò, w zależności od wyposa-

żenia, oferuje dwie opcje multimedialne. 

Jedna składa się z dotykowego wyświe-

tlacza, radia FM / AM, portu USB, gniaz-

da Aux-in, technologii Bluetooth (bez 

Dwuosobowa kanapa to rozwiązanie awaryjne, kiedy trzeba zabrać dwóch pasażerów, ale można je również 
wykorzystać, gdy chcemy przewieźć długie przedmioty – składając siedzenie przy drzwiach, lub gdy chcemy 
zaaranżować sobie biuro – odchylając oparcie środkowe. Dodatkowo zyskuje się też spory schowek pod kanapą.
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wprost ze smartfona za pomocą Blue-

tooth na urządzeniu UConnect. Dodatko-

wo oprogramowanie Eco:Drive pomaga 

ograniczyć zużycie paliwa i emisję CO2. 

Na zamówienie oferowana jest zintegro-

wana nawigacja, opracowana wspólnie 

z fi rmą TomTom.

Nowe Doblò może być również wyposa-

żone w system do zarządzania fl otą – Ga-

teway. Łącząc się z systemami samochodu, 

rejestruje on i udostępnia wszystkie infor-

macje związane ze stanem pojazdu. 

Do 15% oszczędniej

Do wyboru jest sześć silników tur-

bo diesel: 1.3 MultiJet II (75 i 90 KM), 

1.6 Multijet II (100 i 105 KM), 1.6 Mul-

tijet II o mocy 90 KM ze zautomatyzo-

waną skrzynią biegów ComfortMatic 

i 2.0 Multijet II o mocy 135 KM oraz trzy 

silniki benzynowe: 1.4 o mocy 95 KM, 

1.4 TurboJet o mocy 120 KM i 1.4 Tur-

boJet o mocy 120 KM (benzyna/metan). 

Pracując nad nowym Doblò, dążono do 

uzyskania maksymalnych osiągów. W tym 

celu poprawiono charakterystyki momen-

tu obrotowego, głównie w niskim zakresie 

obrotów, co wpływa na lepszą elastyczność 

i szybkość reakcji silnika. W nowej wersji 

„EcoJet” montowane są silniki Diesla 90- 

i 105-konny. Jednostki, w zależności od 

wersji, mają o 12÷15% niższe zapotrze-

bowanie na paliwo. W oszczędnościach 

wspierają je: system Start & Stop, opony 

o niskim oporze toczenia, olej o niskiej 

lepkości, „inteligentny” alternator, pompa 

oleju o zmiennej wydajności i pakiet aero-

dynamiczny. 

Silniki Diesla Multijet II mają układ 

zasilania z wtryskiwaczami zdolnymi do 

szczególnie szybkiego i elastycznego po-

dawania paliwa. Możliwe jest osiem wtry-

sków na cykl, co zapewnia wyższą spraw-

ność, elastyczność i precyzję w różnych 

fazach działania. Ciśnienie wtrysku paliwa 

1.6 Multijet 2.0 Multijet 1.4 16V
16V 90 KM 16V 135 KM 120 KM

ON ON CNG + benzyna
4R 4R 4R

1598 1956 1368
Euro 5+ z DPF Euro 5+ z DPF Euro 6

66/90/3500 99/135/3500 88/120/5000

200/1500 320/1500 206/3000
MTA – zautomatyzowana manualna, manualna,

5+ wsteczny 6+ wsteczny 6+ wsteczny
158 179 172

  7,4 l/100 km
4,9 5,6 benzyna

  4,9 kg/100 km 
  CNG

rozpoznawania głosowego), możliwości 

ustawienia automatycznej głośności uza-

leżnionej od prędkości, i – na zamówienie 

– przycisków sterowania na kierownicy. 

Alternatywą jest UConnect 5”, wyposażo-

ny w kolorowy, 5” ekran dotykowy i gniaz-

da USB i Aux-in. Mediami można ste-

rować przyciskami umieszczonymi na 

kierownicy. System zawiera zaawansowany 

interfejs Bluetooth umożliwiający dostęp 

do dodatkowych funkcji, takich jak zarzą-

dzanie rozmowami telefonicznymi czy od-

czytywanie otrzymywanych wiadomości 

SMS z wykorzystaniem technologii prze-

twarzania tekstu na mowę. System Audio 

Streaming pozwala odtwarzać pliki audio 

i słuchać internetowych stacji radiowych 

W Doblò Kombi bagażnik ma 
praktyczną półkę, którą można 
umocować na dwóch poziomach. 
To rozwiązanie pozwala ułożyć cięż-
kie rzeczy na podłodze i wykorzystać 
półkę na lżejsze przedmioty.

Ładownia Doblò ma regularny 
kształt, dzięki czemu lepiej można 
wykorzystać dostępną powierzchnię. 
Zamawiając przegrodę uchylną, 
można dodatkowo wykorzystać 
miejsce obok kierowcy.

Tablica rozdzielcza jest 
czytelna. Nowoczesny sys-
tem multimedialny może 
być rozbudowany o sterowa-
nie w kierownicy 
i łączność Bluetooth.

Schowek na dokumenty przed fotelem pasażera jest dość płyt-
ki, wejdzie tam 10” tablet, ale nie zmieści się teczka A4 z do-
kumentami. Można natomiast ją położyć na półce nad szybą.

Wprowadzone zmiany podyktowane są 
konsolidacją odpowiedzialności za sprzedaż 
w ramach Group Trucks w jedną globalną 
sieć sprzedaży. Posunięcie to ma zapewnić 
efektywniejszą strukturę, z jasną globalną 
koordynacją priorytetów handlowych oraz ze 
szczególnym ukierunkowaniem na dalsze do-
skonalenie obsługi klienta oraz efektywniej-
szą działalność operacyjną.

W wyniku zmian, trzy funkcjonujące do 
końca 2014 r., w ramach Group Trucks Sales 
& Marketing, regiony (Americas, EMEA oraz 
APAC) połączone zostały w globalną struktu-
rę – Group Trucks Sales.

Group Trucks Sales odpowiada za sprze-
daż i działania marketingowe dla wszystkich, 
należących do Grupy Volvo, marek samocho-
dów ciężarowych i dzieli się na 7 głównych 
geograficznych regionów sprzedaży: North 
America Sales, Latin America Sales, Europe 
North Sales, Europe South Sales, EMA Sa-
les, Asia Oceania Sales i Japan Sales.

Europe Central East North (w ramach Eu-
rope North Sales), której częścią jest rynek 
polski, powstała z podziału funkcjonujące-
go w ramach Volvo Trucks, a później Volvo 
Group Trucks, w latach 2004–2014, rynku 
Europy Centralno-Wschodniej na dwie mniej-
sze struktury: Północną i Południową. Poza 
Polską, w skład Europe Central East North 
wchodzą obecnie kraje bałtyckie (Litwa, Ło-
twa, Estonia) oraz dwa kraje nowo dołączo-
ne: Białoruś i Ukraina.

Na czele organizacji – jako vice presi-
dent Europe Central East North – stanęła 
odpowiedzialna dotychczas za rynek polski 
Małgorzata Kulis, która jednocześnie nadal 
zachowuje funkcję dyrektora zarządzającego 
w Polsce.

Tom Jörning, po ponad 10 latach pobytu 
w Polsce i zarządzania Volvo Group Trucks 
Rynek Europy Centralno-Wschodniej, z dniem 
1 stycznia 2015 r. objął stanowisko Senior Vice 
President w regionie EMA Sales, obejmującym 
Afrykę, Bliski Wschód i Europę Wschodnią. 

Reorganizacja 
Grupy Volvo
W wyniku wprowadzonych przez 
Grupę Volvo zmian w strukturze 
Volvo Group Trucks Sales na poziomie 
globalnym, polska organizacja 
Volvo Group Trucks Sales Poland 
– reprezentująca Renault Trucks 
i Volvo Trucks – jest obecnie częścią 
nowo utworzonego i obejmującego 
6 krajów rynku północnej Europy 
Centralno-Wschodniej. 

www.truck-van.pl
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do zabudowy), dwa warianty wysokości 

dachu i dwa rozstawy osi. Przestrzeń 

ładunkowa w furgonie ma regularny 

kształt, drzwi tylne otwierają się o kąt 

180°. Doblò Cargo może przewozić ła-

dunek o masie 1005 kg. Ładownia mie-

ści do 5,4 m3. Długość przedziału ła-

dunkowego to 182 cm w wersji krótkiej 

i 217 cm w długiej. Po złożeniu przednie-

go siedzenia można przewozić przedmio-

ty o długości do 3,4 m. Szerokość wynosi 

171 cm, a wysokość 130 cm bądź 155 cm 

w wersjach z wysokim dachem. Pomię-

dzy nadkolami mieści się europaleta. 

Tylny próg znajduje się na wysokości 

545 mm od podłoża.

Przestrzeń ładunkową od kabiny od-

dziela przegroda, do wyboru: uchylna, 

pełna lub z centralnie umieszczoną szy-

bą. W podłodze ładowni zamontowano 

sześć uchwytów do mocowania ładunków. 

W zależności od wersji przestrzeń ładun-

kową oświetla jedna lub dwie lampy we-

wnętrzne. Dostępna jest również wygod-

na, przenośna latarka.

Nad bezpieczeństwem czuwa: ABS 

z elektronicznym rozdziałem sił hamowa-

nia EBD oraz ESC z systemem ASR (Anti 

Slip Regulation), HBA (HydraulicBrake 

Assist) oraz Hill-Holder, który zapobie-

ga staczaniu się auta podczas ruszania na 

wzniesieniu. Wyposażenie uzupełniają 

poduszki powietrzne przednie i bocz-

ne, chroniące zarówno głowę, jak i klatkę 

piersiową, a także system monitorowania 

ciśnienia w oponach.

Dostępny jest również system kontroli 

napędu Traction+ zwiększający przyczep-

ność samochodu na trudnych i śliskich 

nawierzchniach (na przykład na śniegu 

czy błocie), bez dodatkowego obciąża-

nia samochodu czy zwiększania kosztów 

eksploatacji (jak w przypadku napędu na 

wszystkie koła). 

Doblò może być wyposażone w ponad 

100 specjalnych akcesoriów fi rmy Mopar, 

począwszy od bagażnika dachowego przez 

belki poprzeczne i rolki do zaczepów bocz-

nych do mocowania drabiny, po skrzynię 

do przewozu rur.

W minionym roku zarejestrowano 

w Polsce ponad 1600 Fiatów Doblò (Kom-

bi – 434 szt. i Cargo – 1202 szt.) Najnowszy 

model można już zamawiać. Za zmiany 

trzeba będzie zapłacić średnio o 2% więcej. 

Najtańszy furgon z krótkim rozstawem osi 

i silnikiem benzynowym kosztuje 64 083 zł 

brutto. Kupując wariant z silnikiem Diesla 

trzeba dopłacić niecałe 5000 zł.

Od momentu premiery Fiata Doblò 

w 2000 roku, sprzedano 1 400 000 egzem-

plarzy tego modelu. A apetyt rośnie w mia-

rę jedzenia. Obecnie Doblò zajmuje piątą 

pozycję na rynku pojazdów użytkowych 

w swoim segmencie wśród 28 krajów UE 

i EFTA, z 8,9% udziałem. Nowe Doblò ma 

pomóc włoskiemu producentowi umocnić 

swoją pozycję w tym segmencie. Doblò 

oferowane jest w ponad 80 krajach całe-

go świata, w tym w Ameryce Północnej 

(RAM Promaster City). Jak poprzednie 

generacje, produkowany jest w Bursie 

w Turcji w zakładzie Tofaş, który został 

wyróżniony Złotym Poziomem w ramach 

World Class Manufacturing. 

Po premierze Ducato i Doblò, czekają 

na zmiany Scudo i Fiorino, których na-

stępne generacje zapowiadane są na rok 

2016. Wtedy również do gamy pojazdów 

Fiat Professional ma dołączyć nowy model 

– pikap. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Fiat

osiąga 1800 bar, a dzięki innowacyjnym 

wtryskiwaczom można stosować coraz 

nowocześniejsze rozwiązania mające na 

celu zoptymalizowanie procesu spalania, 

m.in. wtrysk „Injection Rate Shaping” 

(dwa wtryski następujące po sobie). Tym 

sposobem poprawia się proces spalania, 

redukując poziom hałasu oraz emisję czą-

stek stałych i tlenków azotu (NOx). 

Większy komfort jazdy, bez względu na 

masę i gabaryty przewożonego ładunku za-

pewnia dwuwahaczowe, niezależne, tylne 

zawieszenie typu Bi-link. Jest ono odpowied-

nio regulowane w zależności od charaktery-

styki i zadań, przed jakimi staje samochód. 

Użytecznie

Doblò Cargo ma cztery wersje nadwo-

zia (Cargo, Kombi, Work Up i podwozie 

Doblò Cargo Cargo Maxi

Dmc (kg) 2000÷2500 
Ładowność (kg) 750 do 1005
Rozstaw osi (mm) 2755 3105
Wymiary zewnętrzne (mm):
 dł. × szer. × wys. (wysoki dach) 4406×1832×1845(2125) 4756×1832×1880(2125)
Wymiary ładowni (mm):
 dł. × szer. (między nadkolami)  1820×1714(1230) 2170×1714(1230)
 × wys. (wysoki dach) ×1311(1550) ×1311(1550)
Objętość przestrzeni ładunkowej (cm3) 3,4÷4,4 4,2÷5,4
Liczba miejsc w kabinie 2/3 2/3
Średn. zawrac. między krawężnikami (m)  11,2  12,5

Doblò może mieć wiele wcieleń. Sprawdzi się zarówno jako większa taksówka, jak i wóz 
policyjny czy karetka. Izoterma zbudowana na podwoziu Doblò to świetne rozwiązanie 
np. dla kwiaciarni. Może również posłużyć jako samochód do zbiórki odpadów w ciasnych 
ulicach miejskich lub jako mobilny warsztat.

W gazowej wersji objętość przedziału ładunkowego pozostaje niezmieniona, ponieważ butle 
z metanem umieszczone są pod podłogą. Całkowita ich pojemność wynosi 95 l, co przekłada 
się na 16,15 kg gazu dla wersji z krótkim rozstawem osi wyposażonych w 4 butle (wersje 
z długim rozstawem osi mają 5 butli po 130 l/ 22,1 kg metanu) oraz 22-litrowy zbiornik na 
benzynę. Łącznie pozwala to przejechać około 625 km.
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Fiat Professional to jedna z najlepiej 

sprzedających się marek wśród po-

jazdów użytkowych w Europie. Jak to 

się robi?

Już na początku XX wieku Fiat oferował 

pełną gamę produktów, od podwozi z ka-

biną po furgony, od pojazdów z kabinami 

załogowymi po wywrotki. To jest dziedzic-

two, dzięki któremu w 2007 roku narodził 

się Fiat Professional, pierwsza marka cał-

kowicie dedykowana klientom segmentu 

lekkich pojazdów użytkowych.

Fiat Professional oferuje kompletną li-

nię produktów, która zaczyna się od ma-

łej Pandy Van, a kończy na Ducato Maxi. 

Spełniamy 
oczekiwania 
klientów
O pozycji Fiata Professional 
na rynku europejskim, 
napędach alternatywnych 
i nowym Doblò mówi 
Massimiliano Ranieri, 
szef marketingu i sprzedaży 
w Fiat Professional.

www.truck-van.pl
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W ten sposób zaspokajamy zapotrzebowa-

nie klientów na pojazdy o ładowności od 

500 do ponad 2000 kg oraz pojemności 

przestrzeni ładunkowej od 1 do 17 m3. Poza 

tym oferujemy również wydajne, ekono-

miczne i ekologiczne silniki, w tym zasilane 

paliwami alternatywnymi: CNG i LPG.

Kluczem do sukcesu Fiat Professional 

w Europie jest dostosowanie pojazdów do 

indywidualnych potrzeb klientów. Dziś 

Fiat Professional jest jednym z głównych 

graczy na rynku. Bez wątpienia jest lide-

Jak w Europie wygląda sprzedaż po-

jazdów użytkowych z napędem ga-

zowym? Jakie udziały w tym rynku 

ma Fiat?

Ze względu na słabą infrastrukturę dys-

trybucji gazu, rynek nie jest jeszcze mocny 

w Europie. Nie ma ofi cjalnych statystyk, 

mówiących o udziale rynkowym pojaz-

dów napędzanych tym rodzajem paliwa. 

Jednak, jeżeli istnieje gdzieś zapotrzebo-

wanie na pojazdy gazowe, dzięki spraw-

nej sieci dystrybucji, Fiat Professional jest 

pracujemy z francuską fi rmą Gruau nad 

elektryczną wersją Ducato.

Grupa jest zaangażowana w badania 

także w dziedzinie hybrydowych techno-

logii, które mogą przyczynić się do reduk-

cji emisji CO2 w Europie. Wyzwaniem jest 

opracowanie rozwiązań, które stanowią 

równowagę kosztów i korzyści dla każdego 

określonego segmentu rynku.

Dzisiaj mamy okazję bliżej zapo-

znać się z nowym Doblò. Czym pod 

względem użytkowym będzie się 

wyróżniał na rynku pojazdów z tego 

segmentu? Dlaczego to będzie naj-

lepszy wybór?

Doblò Cargo jest dobrze znane w swo-

im segmencie ze względu na elastyczność 

wynikającą z najszerszej gamy wariantów 

na rynku, a jego wyjątkowo obszerna ła-

downia, lata temu przyczyniła się do za-

jęcia wysokiej pozycji na rynku. Naszym 

celem byli klienci poszukujący najlepszych 

w swojej klasie parametrów ładowności 

i objętości ładowni, wspartych wydajnymi 

silnikami. 

Wychodząc od tego, zaczęliśmy ponow-

nie myśleć o pojeździe, który zaspokoi 

potrzeby jeszcze większej liczby klientów. 

Fiat Professional ma podwójny cel. Po 

pierwsze, chcemy umocnić pozycję tego 

modelu wśród klientów, którzy poszukują 

najlepszej w tej klasie ładowności i objęto-

ści przestrzeni ładunkowej w połączeniu 

z silnikami średniej i dużej mocy. Prawie 

jeden klient na trzech w tym obszarze 

tam liderem (np. we Włoszech w 2014 r. 

ponad 67% udział w gazowych pojazdach 

dostawczych). Na polskim rynku z napę-

dem CNG są dostępne: Ducato (furgon 

i podwozia), Doblò Cargo, Fiorino, Punto 

Van i Panda Van.

Kiedy zobaczymy elektrycznego do-

stawczaka z logo Fiata? Czy to jest 

przyszłość miejskiej dystrybucji?

Elektryczność jest jednym z rozwiązań 

stosowanych w naszej Grupie. Naszym 

celem jest oferowanie najlepszych do-

stępnych technologii, konwencjonalnych 

i alternatywnych, w zależności od cech, 

wymagań i polityki krajowej każdego ryn-

ku. W 2012 roku Fiat przedstawił 500E, 

rem w najważniejszym segmencie dużych 

pojazdów dostawczych z 31% udziałem 

w rynku, gdzie klienci wybierają Ducato.

W jakich krajach sprzedaż pojazdów 

użytkowych marki Fiat jest najlep-

sza? Gdzie rynek jest trudny i wyma-

ga jeszcze pracy? Z czego to wynika?

Pojazdy Fiat Professional dobrze sprze-

dają się w Europie. Przemysł, a tym samym 

również nasza sprzedaż, koncentruje się 

na głównych rynkach (Włochy, Francja, 

Niemcy, Hiszpania i Wielka Brytania) oraz 

w Polsce, Belgii i Holandii.

Naszym sposobem na wzrost w przy-

szłości jest odnowienie do końca 2016 

roku wszystkich modeli Fiat Professional 

oraz rozszerzenie gamy o pikapa. Gdy 

zakończymy ten proces, Fiat Professional 

będzie mógł konkurować we wszystkich 

segmentach pojazdów dostawczych: od 

małych furgonów na nadwoziach samo-

chodów osobowych po pikapy, mając 

100% pokrycia w Europie i regionie EMEA 

(Europa, Afryka i Bliski Wschód).

Czego dzisiaj od lekkich pojazdów 

użytkowych oczekuje klient? Jakie 

stawia wymagania i jak Fiat Profes-

sional stara się temu sprostać? Czym 

różnią się pod tym względem konsu-

menci w Europie? 

Oprócz niezawodności i trwałości, 

klienci w Europie oczekują oferty na miarę 

marki. Są zainteresowani już nie tylko za-

kupem pojazdu. Szukają indywidualnych 

rozwiązań, które zaspokoją ich potrzeby 

w zakresie: nadwozia (furgon, podwozie, 

kabina załogowa, wywrotka, platforma), 

formy zakupu (wynajem długotermino-

wy, leasing, fi nansowanie, kredyt) i usług 

(rozszerzona gwarancja, serwis, pełne 

utrzymanie). A Fiat Professional spełnia te 

oczekiwania.

» Naszym sposobem na wzrost w przyszłości 
jest odnowienie do końca 2016 roku wszystkich modeli 

Fiat Professional oraz rozszerzenie gamy o pikapa «

wybiera już nasze samochody. Po drugie, 

chcemy zwiększyć naszą obecność wśród 

pojazdów mających cechy samochodów 

osobowych, które w Europie stanowią 65% 

segmentu, do którego należy Doblò. Tu 

jest miejsce dla wzrostu.

To dlatego podczas projektowania no-

wego Doblò Cargo, skupiliśmy się na tych 

klientach, których interesuje kompaktowy, 

wygodny i wydajny pojazd do pracy, który 

jednocześnie jest równie komfortowy jak 

samochód osobowy. Nowe Doblò Cargo 

zostało zaprojektowane, aby zapewnić wy-

godniejszą pracę. 

Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

pierwszy masowo produkowany tego typu 

pojazd w naszym koncernie. Jest on sprze-

dawany w Kalifornii, gdzie nasila się zapo-

trzebowanie na takie samochody. Oczywi-

ście elektryczny pojazd nadal boryka się 

z trudnościami wynikającymi z braku in-

frastruktury i niezwykle wysokiej ceny 

w porównaniu do samochodów „trady-

cyjnych” i napędzanych paliwami alter-

natywnymi (jak CNG). Te ograniczenia 

sprawiają, że samochód elektryczny może 

wypełnić niszę rynkową związaną głównie 

z transportem publicznym i mobilnością 

w mieście. Z tego powodu pozytywnie 

spoglądamy na projekty pilotażowe, które 

promują korzystanie z energii elektrycznej 

oraz eksperymenty i inwestycje wszystkich 

zaangażowanych stron, aby pokonać ist-

niejące dziś bariery. Na przykład, współ-

» Elektryczny pojazd nadal boryka się z trudnościami 
wynikającymi z braku infrastruktury i niezwykle wysokiej 

ceny w porównaniu do samochodów „tradycyjnych” 
i napędzanych paliwami alternatywnymi «
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Należąca do Wiesława Zjawione-

go ze Szczercowa Scania 124L ma 

2,5 mln km przebiegu. Pokonanie 

tego dystansu zajęło jej 18 lat. Została ku-

piona jako nowa i odebrana z fi rmy Scan-

-Partner w Rzgowie 5 kwietnia 1997 r. Od 

tamtej pory jeździ z naczepą skrzyniową 

Schmitz po całej Polsce. Z przerwami na 

serwis i święta. 

Ciężarówka Roku 1996

W chwili zakupu był to jeden z najno-

wocześniejszych pojazdów na rynku. Sca-

nia serii 4 została zaprezentowana zaled-

wie półtora roku wcześniej w październiku 

1995 r. w Södertälje. Niemal natychmiast 

zdobyła tytuł „Truck of the Year 1996”. Nie 

tylko za nowinki techniczne, których jej 

nie brakowało, ale również przemyślaną 

konstrukcję. 

Nowa Scania miała budowę modułową. 

Obejmowała ona wszystkie, główne ele-

menty pojazdu: ramy, układy napędowe 

i kabiny. Dzięki temu pomimo znacznego 

zwiększenia liczby odmian w porównaniu 

z serią 3, nowe Scanie wykorzystywały 

o 10% mniej części, a czas ich montażu 

skrócił się o 10 do 15% w zależności od 

odmiany. 

Kabina, której forma powstała przy 

udziale włoskiej fi rmy stylistycznej Berto-

ne, miała od 4 do 12% niższy współczyn-

nik oporu powietrza niż oferowana w se-

rii 3 aerodynamiczna kabina Streamline. 

Wynik ten osiągnięto, m.in. zaokrąglając 

krawędzie oraz lekko zwężając szoferkę 

ku przodowi. Ciekawym detalem, który 

widoczny jest również w Scanii Wiesława 

Zjawionego są składane stopnie, które po 

zamknięciu drzwi tworzą gładkie, płynne 

połączenie między zderzakiem, a nadko-

lem. Mimo upływu lat nadal funkcjonują 

znakomicie. 

Ponieważ pojazd dostosowano do 

szwedzkich norm bezpieczeństwa, Sca-

nia wyróżniała się wyjątkowo sztywną 

i odporną na uderzenia kabiną. Jednocze-

śnie w okolicach zderzaka przewidziano 

energochłonną strefę zgniotu, chroniącą 

samochody osobowe, w razie zderzenia 

czołowego z ciężarówką. Wówczas była to 

nowość, świadcząca o szerokich horyzon-

tach konstruktorów. 

Nowe ciężarówki były oferowane 

w czterech klasach: dystrybucyjnej D, 

budowlanej C, ciężkiej G oraz długody-

stansowej L. Wśród kabin były wersje 

dzienne, sypialne, brygadowe oraz kom-

fortowa, wysoka Topline, a także obec-

nie nie występująca kabina klasyczna T 

(umieszczona za silnikiem). 

„Czysty” silnik i Opticruise

Scania stosowała wysokoprężne, rzędo-

we silniki 6-cylindrowe oraz V8 o mocy 

od 220 do 530 KM. Do znanej gamy jedno-

stek 9, 11, i 14 l (V8) dołączył silnik nowej 

generacji 11,7 l z czterema zaworami na 

cylinder, elektronicznie sterowanym wtry-

skiem i turbodoładowaniem z chłodnicą 

powietrza doładowującego. Nosił oznacze-

nie DSC12 i w nomenklaturze producenta 

występował jako silnik 12-litrowy. Wy-

różniał się niskim zużyciem paliwa i małą 

emisją spalin. Taką właśnie jednostkę, 

w wersji o mocy 400 KM zgodną z normą 

Euro 2 ma bohaterka artykułu. 

Współpracuje z nią 14-biegowa skrzy-

nia manualna GR900 (12+2 pełzające). 

Scania 124L była w 1997 roku jedną 
z najnowocześniejszych ciężarówek 

na rynku i pomogła marce
 zdobyć znakomitą reputację 

w Polsce.

Wciąż atrakcyjnaWciąż atrakcyjna „osiemnastka” „osiemnastka”
W okresie wprowadzania kolejnych norm emisji spalin Euro opłacalna była systematyczna 
wymiana taboru. Dlatego ciężarówka taka jak ta, stanowi rzadkość. 
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Wiesław Zjawony dba o ciężarówkę. Zna wszystkie jej sekrety i pilnuje terminów przeglądów. 

Scania serii 4 poszła o krok dalej w konstrukcji modułowej, co uprościło produkcję i obsługę. 
Na zdjęciu samochody z kabinami T, P i R przeznaczone na rynek południowoamerykański. 

Z punktu widzenia budowy jest to 3-bie-

gowa skrzynka z 2-biegowym reduktorem 

i multiplikatorem zmieniającym rozpię-

tość przełożeń. Już wtedy Scania oferowa-

ła układ Opticruise, który sterował pracą 

wtrysku, zwalniacza hydrodynamicznego 

oraz układu sterującego pneumatyczną 

zmianą biegów. Był to jednak kosztowny 

dodatek, a pierwsi nabywcy skarżyli się na 

niedoskonałości systemu, który nie zawsze 

optymalnie dobierał przełożenie. 

„Kupiłem podstawową wersję ciągni-

ka, z niską kabiną sypialną. Na inną nie 

mogłem sobie pozwolić. Musiałem wziąć 

kredyt – wspomina Wiesław Zjawiony. 

– Wcześniej jeździliśmy Kamazami z przy-

czepami. Wykruszyły się, a Scania została.” 

Ciężarówka ma typowe wtedy hamulce 

bębnowe przy obu osiach. Tego typu hamul-

ce ma również naczepa. Scania oferowała 

w ramach opcji układ ABS oraz stworzony 

wspólnie z Boschem system elektronicz-

nego sterowania układem hamulcowym 

EBS. Początkowo występował wyłącz-

nie w długodystansowych Scaniach L.

Jednak bordowa Scania go nie miała. 

W ciągu wielu lat pracy pożytecznym 

urządzeniem okazała się blokada mecha-

nizmu różnicowego, która nie raz pozwo-

liła Wiesławowi Zjawionemu wydostać się 

z tarapatów na śliskim lub niestabilnym 

podłożu. 

Raz lekko, raz ciężko

„Od samego początku prowadzi-

łem przewozy tyko po kraju. W okresie, 

gdy dzień w dzień jeździłem w wahadle 

Wrocław – Warszawa, pokonywałem po 

150  000 km rocznie. Teraz około 8000 

miesięcznie. Za to ładunki mam ciężkie. 

Zawsze 24 tony. Wcześniej, kiedy woziłem 

przesyłki dla Rabena, miałem czasem tyl-

ko 3 tony. Naczepa była cała zajęta, ale ła-

dunek był lekki” – mówi właściciel Scanii. 

Samochód jest stale pod opieką tego sa-

mego autoryzowanego serwisu w Rzgowie. 

„Nie przeciągam terminów przeglądów. 

Tylko drobiazgi naprawiam sam, trudniej-

sze prace wykonuje serwis Scanii. W trasie 

tylko raz musiałem stanąć, w Płocku, ale 

to było jeszcze na gwarancji. Mechanicy 

przyjechali, naprawili, pojechałem dalej. 

Poza tym Scania nigdy mnie nie zawiodła. 

Z większych napraw przez ten czas wymie-

niłem łożyska w moście, dwa razy sprzę-

gło. Hamulce wytrzymują około dwa lata. 

Silnik nie bierze ani kropli oleju między 

wymianami.” 

W obecnych warunkach, gdy prze-

woźnik musi rygorystycznie przestrzegać 

terminów dostaw, 18-letnia Scania nadal 

pozwala spełnić najbardziej wyśrubowane 

wymagania klienta. Dzięki utrzymywaniu 

jej w znakomitym stanie, pan Wiesław 

może na niej polegać. Także, gdy dojdzie 

do kontroli: 

„Dawniej była tylko milicja. Od czasu 

wprowadzenia ITD dużo się zmieniło. Jest 

coraz więcej kontroli, ale dobrze utrzyma-

ny pojazd nie ma się czego obawiać”. 

Scania ciągle pracuje. Tak duży przebieg 

to z jednej strony zasługa solidnej konstruk-

cji, z drugiej wysiłku Wiesława Zjawionego 

i serwisu, z którym współpracuje. 

Bezkrytyczne kwestionowanie użytecz-

ności kilkunastoletnich ciężarówek ma 

krótkie nogi. W niektórych rodzajach zasto-

sowań z powodzeniem mogą być wykorzy-

stywane. Lecz tej, konkretnej Scanii, rekor-

dzistce w liczbie przejechanych kilometrów 

nie można odmówić zwykłego szczęścia. 

Jest „oczkiem w głowie” pana Wiesława. 

„Będę nią jeździł, dopóki będę mógł” 

– mówi właściciel. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij
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Już za dwa miesiące rozpocznie się ekspozycja 
maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego i specja-
listycznego sektora infrastrukturalnego. Do Pozna-
nia przyjadą producenci i dystrybutorzy maszyn, 
które na co dzień podziwiać można m.in. przy bu-
dowie dróg czy modernizacji sieci kolejowych. 

Cztery targowe dni (6-9 maja) rozpoczną się od 
mocnego uderzenia. Targi Intermasz gościć będą 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który 
uroczyście otworzy wystawę oraz I Kongres Infra-
struktury Transportowej. 

Intermasz będzie doskonałą okazją do roz-
mów na temat przyszłości polskiej infrastruktury 
transportowej, planowanych oraz realizowanych 
inwestycji. Podczas I Kongresu Infrastruktury 
Transportowej poruszone zostaną zagadnienia 
związane z wykorzystaniem unijnych środków na 
lata 2014–2020 oraz przewidywanego zapotrzebo-
wania sprzętowego w drogownictwie i kolejnictwie. 
Honorowy Patronat nad Kongresem objęło Cen-
trum Unijnych Projektów Transportowych.

Rusza również II edycja emocjonującego kon-
kursu dla operatorów maszyn. Eliminacje do Finału 
Dnia rozpoczną się na stoiskach wystawców, któ-
rzy zapowiadają, że zadania będą wymagające. 
O atrakcyjne nagrody w piątek (8 maja) oraz sobo-
tę (9 maja) będą walczyć zawodnicy, którzy uzbie-
rają największą liczbę punktów w eliminacjach. 
Konkurs zorganizowany zostanie przy ścisłej 
współpracy Stowarzyszenia Operatorów Maszyn 
Roboczych – Operator, które objęło też patronat 
nad targami. Nie zabraknie również atrakcji dla ro-
dzin operatorów. W sobotę, uruchomiona zostanie 
Strefa Kobiet, gdzie czas umilą specjaliści od wiza-
żu oraz styliści. Z kolei dzieci, pod czujnym okiem 
doświadczonych animatorów, będą mogły po pro-
stu dobrze się bawić. 

Na targach swoje maszyny i urządzenia zapre-
zentują m.in.: Aries Power Equipment, Bergerat 
Monnoyeur, Bax Baumaschi nen, Case Con-
struction, EWPA, Fayat Bomag, Fendt, Grausch 
i Grausch, Groeneveld, HKL Baumaschinen, In ter-
handler, Kopras, Korbanek, Liugong Dressta, Lu-
pher, Nooteboom, Massey Ferguson, Mecalac, Po-
wers (Wirtgen) Solideal, Wacker Neuson, Weber 
Maschinentechnik, Waryński oraz Faymonville. ▐

Fot. Intermasz

eSOWA, czyli Elektroniczny System 

Obsługi Warsztatu, to nowocze-

sny systemem informatyczny, który 

ułatwi pracę w każdym warsztacie samo-

chodowym i sklepie motoryzacyjnym. 

Dzięki szeregowi przydatnych funkcji, po-

zwala na sprawną obsługę klientów i po-

maga w codziennym zarządzaniu serwisem. 

KLIENT

eSOWA umożliwia nowoczesną obsługę 

klientów. Załóżmy taką sytuację: do serwisu 

trafi a klient. Recepcjonista wyszukuje jego dane 

w programie i wie, jakich napraw dokonywał 

wcześniej w swoim pojeździe. Wie też, ile one 

trwały i ile za nie zapłacił, a także jakie części 

zostały wykorzystane do naprawy. Wiedza ta 

pozwoli na odpowiednie przeprowadzenie dal-

szych rozmów. Klient zaś zauważy, że warsztat 

obsługuje go profesjonalnie i może bez obaw 

powierzyć mu swój pojazd. Program ma wbu-

dowany moduł do wysyłania wiadomości sms, 

więc warsztat po zakończeniu naprawy może 

o tym niezwłocznie poinformować klienta. 

WARSZTAT

Program zmienia podejście do planowania 

pracy wewnątrz serwisu. Dzięki terminarzowi, 

właściciel warsztatu może w jasny sposób zarzą-

dzać zarówno czasem pracy swoich pracowni-

ków, jak i czasem wykorzystania poszczególnych 

narzędzi oraz maszyn. Możliwość przypisania 

pracowników do zleceń i możliwości wydru-

ku planu dnia, pozwala na unikanie bałaganu 

i podnosi wydajność pracy całego warsztatu.

Obsługa warsztatu w szybki i prosty sposób 

może tworzyć zlecenie naprawy pojazdu. Aby je 

utworzyć, wystarczy wybrać z bazy danego kon-

trahenta, przypisany do niego pojazd i części 

zamienne. Następnie przypisujemy do danych 

prac odpowiednich pracowników. Możliwe jest 

również przyjmowanie faktur od kontrahentów 

oraz asygnat online. 

Ponadto, użytkownicy oprogramowania 

otrzymują bezpłatną subskrypcję czasów na-

praw oraz dostęp do defi nicji ponad miliona 

części motoryzacyjnych, zdjęć, zamienników 

oraz bazy kodów kresowych. Dodatkowym uła-

twieniem jest kompatybilność ze skanerami 2D, 

które pozwalają na wprowadzenie danych do-

tyczących pojazdu oraz kontrahenta z dowodu 

rejestracyjnego. 

MAGAZYN

Specjalnością eSOWY jest również inteli-

gentnie zarządzanie dowolną liczbą magazy-

nów. Ich obsługa jest w pełni zautomatyzowa-

na. Osoba tworząca zamówienia ma dostęp do 

stanów magazynowych, a towary przypisane 

do zleceń są rezerwowane w magazynie. Ist-

nieje możliwość przypisania każdemu towa-

rowi dowolnego adresu, co przyspiesza pracę, 

szczególnie w dużych magazynach. Dodatkowo 

eSOWA obsługuje czytniki kodów kreskowych, 

co znacznie przyspiesza codzienną pracę i in-

wentaryzację magazynów. 

SKLEP

Moduł sklepowy umożliwia szybką sprzedaż 

towarów i usług. Połączenie z bezpłatnym kata-

logiem części pomaga w precyzyjnym doborze 

części, eSOWA współpracuje z większością po-

pularnych drukarek fi skalnych. Program pozwa-

la także na wyszukiwanie i sortowanie zamówień 

na podstawie statusu, daty czy kontrahenta.

WSPÓLNE ZALETY

eSOWA porządkuje i ułatwia pracę na każ-

dym etapie. Od momentu przekroczenia progu 

warsztatu czy sklepu przez klienta, aż do czasu 

rozliczenia. eSOWA to nie tylko program. To 

także wiedza warsztatowa i doświadczenie. ▐

Pokaz wielkich możliwości

eSOWAeSOWA
wie, jak zarządzać warsztatemwie, jak zarządzać warsztatem

ZALETY eSOWY

▐ Bezpłatna subskrypcja czasów napraw
▐ Dostęp do definicji ponad miliona części
 ich zdjęć i zamienników,
▐ Co miesiąc nowe dane katalogowe
▐ Kilkumilionowa baza kodów kreskowych
▐ Obsługa skanerów 2D
▐ Terminarz

Darmową wersję demonstracyjną można pobrać 
ze strony: www.e-sowa.com.
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