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Pojawienie się Nowego Actrosa stanowiło istotny przełom 
w podejściu do efektywności transportu. Wyniki spalania  
są wręcz niewiarygodne, a dzięki niższej ramie udało nam  
się pierwszy raz skonstruować zabudowę o ładowności 25 ton.  
To zmiana o dużym znaczeniu – samochody naszych klien-
tów najczęściej jeżdżą na dalekie trasy. Szukamy więc rozwią-
zań, które pozwolą uzyskać maksymalną ładowność w połą-
czeniu z największą przestrzenią ładunkową. Nowy Actros 
zapewnił nam postęp pod tym względem. W połączeniu 
z naszą zabudową aluminiową z serii Prestige Line powstał 

najefektywniejszy zestaw na rynku. Działamy już 25 lat, 
z marką Mercedes-Benz współpracujemy najdłużej. Bardzo 
cenimy profesjonalne podejście – wspólne szukanie jak  
najlepszych możliwych rozwiązań dla klientów. Samochody 
Mercedes-Benz cechuje wysoka jakość, a Nowy Actros jest 
dowodem na to, że wciąż można znaleźć jeszcze bardziej 
efektywne rozwiązania. Dla nas to istotne, bo dzięki temu 
my również możemy rozwijać nasze produkty, oferować klien-
tom coraz lepsze i ekonomiczniejsze zestawy. 

Wojciech Gniot, Gniotpol
Nowy Actros pozwolił nam zaoferować klientom najefektywniejszy zestaw na rynku.
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Stoi i sapie. Dyszy i dmucha… Znacie to! Najpierw powoli, jak żółw ociężale… Ale 

w końcu „gna i pędzi”. Ten znany wiersz Juliana Tuwima przypomina mi rozgrzewanie 

się branży budowlanej. Od roku obserwujemy, jak powoli nabiera tempa, do pędu jesz-

cze jednak sporo brakuje. 

Zdaniem ekspertów fi rmy doradczej Deloitte perspektywy rozwoju sektora budowlanego 

w Polsce są obiecujące. Sprzyjają mu, m.in. czynniki makroekonomiczne. Prognozowany 

dla Polski wzrost PKB na poziomie około 4% w najbliższych latach oraz oczekiwane ob-

niżenie poziomu długu publicz-

nego do około 46% w 2016 roku 

powinny znacznie zwiększyć 

skłonność sektora publicznego do 

inwestowania w infrastrukturę. 

Szczególne znaczenie ma tutaj 

nowa perspektywa unijna na lata 

2014–2020. Polska ma otrzy-

mać 82,5 mld euro, z czego 24,3 

mają być przeznaczone przede 

wszystkim na rozwój dróg oraz 

kolei. Głównym i największym 

źródłem dotacji na inwestycje 

w infrastrukturę drogową będzie 

Program Operacyjny Infrastruk-

tura i Środowisko. Na realizację 

inwestycji infrastrukturalnych 

ma popłynąć również ok. 3 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Z funduszu POIiŚ sfi nansowana zostanie przede wszystkim modernizacja i budowa 

dróg krajowych w transeuropejskiej sieci transportowej, obwodnice i drogi wylotowe, 

transport publiczny, projekty energetyczne i lotniskowe. Ale to nie wszystko. Do 2020 r. 

inwestycje w infrastrukturę drogową, kolejową, energetyczną i związaną z ochroną 

środowiska mają u nas pochłonąć około 500 mld zł. A to jest realna szansa na poprawę 

sytuacji fi rm działających w sektorze budowlanym. 

W ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 na budowę 

infrastruktury drogowej ma być przeznaczone prawie 156 mld zł, w tym 44 mld mają 

pochodzić ze środków unijnych. W sumie ma powstać 2228 km dróg. Największe wydat-

ki zaplanowano na lata 2016-2018.

Już teraz można zaobserwować większą skłonność fi rm budowlanych do inwestycji, co 

oznacza, że pracy jest coraz więcej. Większego ożywienia w branży budowlanej można 

się spodziewać w drugim półroczu 2015 i na początku 2016 r., kiedy ruszą przetargi pod 

nowe inwestycje. 

Europejski Fundusz Leasingowy również przewiduje ożywienie na rynku maszyn i urzą-

dzeń budowlanych w drugiej połowie tego roku. Lokomotywa się rozpędza.▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Krew, pot i łzy. Wprawdzie prawdziwi mężczyźni nie 
płaczą, ale gdyby mogli, to by pewnie nie omieszkali. 
Young European Truck Driver, jak każdy konkurs, 
wymaga umiejętności, zimnej krwi i szczęścia. 

TruckTruckVanVan&
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Bez potknięcia

Pod koniec kwietnia w Södertälje 

w Szwecji spotkało się 26 kierowców 

z Europy, by zawalczyć o tytuł naj-

lepszego i nową Scanię R Streamline wartą 

100 tys. euro. Pierwszego dnia zawodnicy 

musieli udzielić pierwszej pomocy po-

szkodowanym w wypadku, zamocować 

prawidłowo ładunek, sprawdzić spraw-

ność pojazdu przed wyruszeniem w trasę 

i przejechać wyznaczony odcinek drogami 

publicznymi w sposób najbardziej efek-

tywny – czyli punktowany był czas przejaz-

Tak to wyglądało. Polak i Norweg wystartowali 
jednocześnie w konkurencji gaszenia pożaru. 
Niestety sędziowie nie zaliczyli tego zadania Bartkowi, 
co zakończyło jego udział w konkursie.

Po zabezpieczeniu miejsca wypadku, zawodnicy musieli ugasić pożar i przejechać 
tyłem slalom. Stres był tak ogromny, że niektórzy zapominali przed przystąpieniem do 
gaszenia zawiadomić telefonicznie odpowiednie służby, inni ruszali, nie zapinając pasów 
bezpieczeństwa, a jeden uczestnik chciał nawet odjechać przed ugaszeniem pożaru…

du i zużycie paliwa – oczywiście przestrze-

gając zasad ruchu drogowego. Nowością 

był test sprawdzający wiedzę uczestników 

z zakresu działania różnych środków na 

sprawność psychofi zyczną kierowcy.

Wymarzony kierowca

Wszystkie te konkurencje były ocenia-

ne, punkty zliczane i pod koniec dnia pod-

czas kolacji zawodnicy dowiedzieli się, jak 

im z grubsza poszło. Z grubsza, ponieważ 

rozstrzygająca o zakwalifi kowaniu się do 

dalszej rozgrywki była konkurencja, któ-

ra miała się odbyć dnia następnego. Czyli 

wszystko jeszcze mogło się wydarzyć. Dla 

nas najważniejsza była wiadomość, że Po-

lak Bartosz Zapart przejechał trasę naj-

bardziej efektywnie ze wszystkich zawod-

ników, zdobywając nagrodę Ecolution. To 

oznaczało, że jego szanse na przejście do 

dalszego etapu są ogromne. „Uczyłem się 

ekonomicznej jazdy od najlepszych trene-

rów, jakich ma Scania Polska – skomen-

tował później Bartek. – Treningiem jest 

dla mnie codzienna praca. Ciągle staram 

się być lepszy. Być może to przyniosło mi 

zwycięstwo.” 

Nagroda Ecolution przyznawana w  ra-

mach YETD ma zwrócić uwagę, jak 

wiele zależy od kierowcy. Jej celem jest 

wyróżnienie tych, którzy najbardziej 

przyczyniają się do ograniczenia kosztów 

i zwiększenia zysków fi rmy transportowej. 

Przyznana Bartkowi nagroda jest dosko-

nałą rekomendacją dla jego przyszłych 

pracodawców. 

O włos

Drugi dzień rozpoczął się manewrami 

na placu, czyli konkurencją nazwaną Com-

bo, która polegała na wjeździe tyłem do 

garażu. Po jej zakończeniu 18 najlepszych 

kierowców, z najwyższą liczbą punktów 

przeszło do następnego etapu. Wśród nich 

na 13. miejscu był Bartek. W  kolejnym 

zadaniu uczestnicy mierzyli się w konku-

rencji gaszenia pożaru, startując jeden na 

jednego. Wyboru przeciwnika dokonywała 

pierwsza „dziewiątka”. Polaka na swojego 

rywala wskazał Norweg Erling Rolstad. 

Do następnego etapu przechodził ten, kto 

wykona najszybciej zadanie: należało za-

bezpieczyć miejsce zdarzenia, zawiadomić 
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Bartosz Zapart, zwycięzca polskiego 
finału konkursu Scania Young 
European Truck Drivers, zaczął pracę 
jako kierowca ciężarówki zaraz po 
napisaniu matury. Od dziecka o tym 
marzył i gdy tylko mógł, zrealizował 
swoje marzenie. Ma 24 lata. Od 5 lat 
w zawodzie. Na co dzień wozi odpady 
wywrotkami, czasami „spożywkę” 
chłodniami. Bartkowi rywalizacja 
nie jest obca. Od lat biega i nawet 
startuje w maratonach. Jego 
najlepszy wynik to 3 godz. 14 min. 
W połowie maja wybiera się do 
Stanów, być może na zawsze… 

WYDARZENIEWYDARZENIEYETD 2015YETD 2015

Jak dowiedziałeś się o konkursie Scanii?

Z gazet. Konkurs startował w 2003 r. Ja mia-

łem wtedy 13 lat. Zawsze chciałem wziąć w nim 

udział, ale wcześniej przegapiłem termin wysła-

nia zgłoszenia i się nie udało. Tym razem zgłosi-

liśmy się całą paczką. Na początku miała to być 

po prostu dobra zabawa. Mieliśmy się rozerwać 

i przy okazji porywalizować ze sobą. Okazało się, 

że ja przeszedłem dalej.

Jak przygotowywałeś się do konkursu?

Do eliminacji regionalnych w ogóle się nie 

przygotowywałem. Staram się być na bieżąco 

i wiedzieć, co się dzieje w świecie transportu. Je-

żeli chodzi o jazdę, to mam trening na co dzień, 

w  pracy. Natomiast do fi nału krajowego musia-

łem sobie przypomnieć zasady pierwszej pomocy. 

Przed fi nałem europejskim przeszedłem profesjo-

nalne szkolenie z ekonomicznej jazdy w  Szkole 

Jazdy Scania i dodatkowo przez trzy dni miałem 

do dyspozycji zestaw i mogłem ćwiczyć pod 

okiem instruktora Wojtka Góry, ze Scania Polska. 

Jak oceniasz swój start w fi nale Europej-

skim? Byłeś dobrze przygotowany?

W jeździe ekonomicznej wypadłem dobrze, 

więc myślę, że byłem dobrze przygotowany, 

nieźle poszło mi też w konkurencji z pierwszej 

pomocy. Podczas mocowania ładunku trochę 

przekombinowałem. Z tyłu głowy miałem to, że 

oceniany jest sposób mocowania i trzeba użyć 

optymalną liczbę pasów, że liczy się metoda 

i czas. Gdybym mógł usiąść z kalkulatorem i to 

wszystko poprzeliczać, wypadłoby lepiej. 

Denerwowałeś się?

Raczej nie. Dzięki temu, że startowałem w ma-

ratonach, potrafi ę opanować emocje i  trudno 

mnie zdenerwować, do momentu, kiedy ktoś 

mnie nie wytrąci z równowagi, tak jak to miało 

miejsce podczas konkurencji gaszenia pożaru. 

Gwizdek sędziego spowodował, że się zdekon-

centrowałem…

Jaka jest atmosfera podczas trwania euro-

pejskiego fi nału?

Wszyscy raczej są dla siebie mili, jedni są za-

myśleni, skupieni, inni radośni, niektórzy wylu-

zowani. Ale wiadomo, każdy chce wygrać.

Jakie umiejętności, którymi trzeba się było 

wykazać podczas konkursu, przydają się 

kierowcy na co dzień?

Dla właściciela fi rmy na pewno najistotniej-

sza jest jazda ekonomiczna. Od tego zależą jego 

koszty zarówno napraw, jak i paliwa, czyli prze-

kłada się to na zysk przedsiębiorstwa. Umiejęt-

ność manewrowania w ciasnych przestrzeniach, 

ogranicza otarcia, co też obniża koszty napraw. 

Bardzo ważne jest również prawidłowe mo-

cowanie ładunków. Chodzi nie tylko o to, żeby 

nie uszkodzić transportowanych towarów, ale 

również bezpiecznie dojechać do klienta. Warto 

też pamiętać o dokładnym sprawdzeniu stanu 

technicznego pojazdu przed wyruszeniem w tra-

sę, wiąże się to z bezpieczeństwem, ale również 

terminowością wykonywanych zleceń. Niestety 

jest sporo takich kierowców, którzy uważają, że 

dopóki pojazd jeździ, nie ma potrzeby nic spraw-

dzać. To błąd.

Jesteś mistrzem ekonomicznej jazdy. Jak 

trzeba jeździć, żeby osiągać dobre wyniki?

Okazuje się, że nie zawsze powoli znaczy 

ekonomicznie. Ja na co dzień jeżdżę dosyć dy-

namicznie. Myślę, że przede wszystkim trzeba 

przewidywać sytuację na drodze. Zwracać uwagę 

na ukształtowanie terenu, obserwować z daleka 

sygnalizację świetlną. Nie „deptać” niepotrzebnie 

w gaz. Ważne jest również, żeby korzystać z tych 

wszystkich systemów, które są teraz dostępne 

w nowoczesnych pojazdach. Nie bać się używać 

tempomatu, retardera. Należy też dobrze znać 

samochód i jego możliwości. ▐

Każdy chceKażdy chce  
wygraćwygrać

odpowiednie służby, zgasić pożar i slalo-

mem wycofać się, najeżdżając na balonik. 

Gdy nasz zawodnik przystąpił do akcji, 

emocje w polskiej drużynie sięgały zenitu. 

Obydwaj zawodnicy szli łeb w  łeb, Polak 

zakończył konkurencję zaledwie o ułamek 

sekundy wcześniej od Norwega, ale… we-

dług sędziów nie dotknął kołem balonika, 

co skutkowało niezaliczeniem zadania. 

W ten oto sposób Bartek Zapart zakończył 

wyścig po zwycięstwo na 11. pozycji ex 

aequo z Ukraińcem Denisem Terendijem.

Erik Ljungberg, 
wiceprezes i dyrektor Scania 
Corporate Relations

„
 Kierowca ma do odegrania zdecydo-

wanie najważniejszą rolę w transporcie 
drogowym. Pojazdy i infrastruktura są 
ważne, ale niskie zużycie paliwa i wysoki 
poziom bezpieczeństwa wynika głównie 
z tego, jak zachowa się człowiek. Poprzez 
YETD Scania chce podnieść status 
kierowców zawodowych i podkreślić ich 
odpowiedzialność za zysk firm przewozo-
wych, bezpieczeństwo na drogach, a także 
ograniczenie wpływu człowieka na środowi-
sko. Chcemy, aby w transporcie pracowało 
więcej młodych kierowców, uzdolnionych 
i otwartych na wiedzę. ”

Mocowanie ładunku to 
konkurencja, w której Bartek 
Zapart wypadł najsłabiej. Stres 
i presja czasu zrobiły swoje…

www.truck-van.pl
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Czarny koń

Do kolejnego etapu przeszło 9 zawod-

ników. Rywalizowali ze sobą w „trójkach” 

dobranych losowo w konkurencji „Knock 

the King”. Ich zadanie polegało na jak 

najszybszym zbiciu czterech pachołków 

ustawionych w narożach, które były roz-

stawione pomiędzy dwoma innymi, nie 

strącając tych pozostałych. Najszybsi: 

Lars Sondergård z Danii, Th omas Knüsel 

ze Szwajcarii oraz faworyt zawodów Pa-

trick Schildmann z Niemiec przeszli do 

ścisłego fi nału, gdzie walczyli ze sobą 

w konkurencji nazwanej Super Z. Finało-

wa „trójka” musiała przejechać zestawem 

przez ciasny tunel w kształcie litery „Z” 

do przodu i do tyłu, po drodze strącając 

5 pachołków i nie dotykając linii wyzna-

czających trasę. Walka była zacięta, emo-

cje wysokie, poziom wyrównany. Zwy-

ciężył, jak to często bywa, „czarny koń” 

zawodów. Duńczyk Lars Sondergård, 

który wziął udział w fi nale YETD już po 

raz drugi, pokonał 25  młodych kierow-

ców z całej Europy. Swoim zwycięstwem 

zaskoczył nie tylko kibiców i  rywali, ale 

również samego siebie. 

„Sam nie mogę w to uwierzyć, konku-

rencja była niesłychanie silna” – powie-

dział Lars. 

Ostateczną rozgrywkę obserwowało na 

żywo około 10 000 osób. 

W sumie w konkursie YETD wzię-

ło udział ponad 22 tys. kierowców z ca-

łej Europy. Finałowa 26 może więc być 

dumna. To że znaleźli się w tym gronie, 

świadczy o  ich wysokich kwalifi kacjach. 

Dobrze znają zasady ekonomicznej, bez-

piecznej jazdy, ale również są uważni, 

odpowiedzialni i  potrafi ą sobie poradzić 

w trudnych sytuacjach na drodze. Udział 

w konkursie jest również sprawdzianem 

z  umiejętności opanowania własnych 

emocji, a to jest też istotne podczas co-

dziennej pracy kierowcy.

„To było wspaniałe móc widzieć, jak 

skupieni i zaangażowani są kierowcy bio-

rący udział w konkursie – powiedział Erik 

Ljungberg, wiceprezes i dyrektor Scania 

Corporate Relations. – Tylko jeden z nich 

zdobył tytuł mistrza, ale myślę, że każdy z 26 

kierowców może uważać się za zwycięzcę.” 

Young European Truck Driver jest jed-

nym z głównych elementów globalnego 

Konkursu Kierowców Scania, którego po-

czątki sięgają 2003 r. Uwypuklając wagę 

pracy kierowcy, Scania chce przyciągnąć 

do zawodu młodych, uzdolnionych lu-

dzi. Konkurs Scania Young European 

Truck Driver jest wspierany przez Komi-

sję Europejską i Międzynarodową Unię 

Transportu Drogowego (IRU). Podobne 

konkursy organizowane są w Ameryce Ła-

cińskiej, Afryce i Azji. W latach 2014/15 

wzięła w  nich udział rekordowa liczba 

100 000 osób. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Scania

Pierwsza pomoc to konkurencja, która na 
dobre wpisała się w konkurs YETD. Bartek 
był dobrze przygotowany i przeszedł tę 
próbę śpiewająco.

To właśnie ten moment. 
Duńczyk przewraca 
ostatniego Króla 
i zwycięża YETD 2015.

Czas! Jak widać, nie tylko trzeba mieć poukładane 
w głowie, ale też przydaje się siła w nogach. Sekundy 
mogą zadecydować o tym, czy jest się dalej w grze. 
Szwajcar dobiegł do finału i zajął trzecie miejsce.

„Sam nie mogę w to uwierzyć, konkurencja była niesłychanie silna” 
– powiedział Lars Sondergård, kierowca z Danii, zwycięzca YETD 2015. 

Finał. Konkurencja Super Z. Zawodnicy reprezentowali bardzo 
wyrównany poziom. Wygrał najlepszy.
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REGENERACJA DPF? NIE, DZIĘKUJĘ.
Z IVECO JAZDA BEZ PRZYMUSOWYCH PRZERW.

IVECO jako pierwszy producent oferujący silniki EURO VI z wykorzystaniem jedynie  

technologii SCR w pełnej gamie samochodów ciężarowych zapewnia:

  PROSTOTĘ W EKSPLOATACJI  

 OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA

  WYTRZYMAŁOŚĆ

  PROSTOTĘ KONSTRUKCJI 



Konkurs jazdy ekono-

micznej będzie prowa-

dzony z wykorzysta-

niem obciążonego 22 tonami 

ładunku zestawu drogowego: 

Renault T 460 (silnik DTI11 

o mocy 460 KM i momencie 

obrotowym 2200 Nm) wypo-

sażonego w systemy Optifl eet 

oraz Optifuel Infomax. Renault 

Trucks T 460 jest wyposażo-

ny w najnowsze i najbardziej 

zaawansowane rozwiązania 

pozwalające zmniejszyć zuży-

cie paliwa, ale to od kierowcy 

zależy, jak dobrze je wykorzy-

sta. Dlatego Renault Trucks po 

raz kolejny organizuje konkurs 

Optifuel Challenge, w którym 

kierowcy zmierzą się z wyni-

kiem master driverów fi rmy. 

Wyniki zostaną odczytane za 

pomocą systemów Infomax 

i Optifl eet. Zwycięzcą zosta-

nie kierowca, który osiągnie 

najniższe spalanie, utrzymując 

najwyższą średnią prędkość, 

z uwzględnieniem obowiązu-

jących przepisów prawa o ru-

chu drogowym. 

Konkurs Optifuel Challenge 

2015 odbywa się w tym roku 

w 11 lokalizacjach: Suwałkach, 

Młochowie, Białej Podlaskiej, 

Olchowej k. Rzeszowa, Lisz-

kach k. Krakowa, Skoczowie, 

Katowicach, Pietrzykowicach 

k. Wrocławia, Fabianowie, Tar-

nowie Podgórnym i Pruszczu 

Gdańskim. Seria eliminacji 

rozpoczęła się już w kwietniu, 

a zakończy w lipcu. 10 wrze-

śnia planowany jest Wielki 

Finał, który wyłoni spośród 

11 zwycięzców eliminacji lo-

kalnych siódmego już Mistrza 

Ekonomicznej Jazdy Renault 

Trucks w Polsce. Najlepsi dwaj 

kierowcy z Polski będą walczyć 

w międzynarodowym fi nale 

o nagrodę główną: voucher 

na kwotę 8000 euro oraz dla 

swojej fi rmy – pojazd Renault 

T 460 w wersji Optifuel na rok 

użytkowania.

Optifuel to doskonała oka-

zja, aby dowiedzieć się więcej 

o najskuteczniejszych tech-

nikach jazdy ekonomicznej 

i poprawić swoje umiejętności. 

To również szansa na zdobycie 

atrakcyjnych nagród, a te cze-

kają na zwycięzców już pod-

czas eliminacji lokalnych. 

Kierowców do konkursu 

mogą zgłaszać ich pracodawcy 

reprezentantom handlowym 

Renault Trucks w poszcze-

gólnych lokalizacjach. Liczba 

miejsc jest ograniczona, więc 

warto się pospieszyć. ▐

KD
Fot. Renault

Do zdobycia Renault T 460 na rok!
Rozpoczęła się już siódma edycja konkursu Optifuel Challenge organizowanego przez Renault 
Trucks w Polsce. Kierowcy staną do rywalizacji z trenerami ekonomicznej jazdy.

Eliminacje do Optifuel Challenge

VOLVO GROUP TRUCK CENTER SUWAŁKI ......... 27-29.04.2015
VOLVO GROUP TRUCK CENTER MŁOCHÓW .......... 6-8.05.2015
AUTOSFERA BIAŁA PODLASKA ............................. 13-15.05.2015
EUROCOMPLEX TRUCKS OLCHOWA .................. 20-22.05.2015
EUROCOMPLEX TRUCKS KRAKÓW ..................... 27-29.05.2015
RETOS SKOCZÓW .................................................. 10-12.06.2015
TANDEM TRUCKS KATOWICE .............................. 17-19.06.2015
RETOS PIETRZYKOWICE....................................... 24-26.06.2015
POLSAD FABIANÓW .............................................. 1.07-4.07.2015
NIJHOF-WASSINK TARNOWO PODGÓRNE ........... 8-10.07.2015
VOLVO GROUP TRUCKS POLAND 
PRUSZCZ GDAŃSKI................................................ 15-17.07.2015
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Inter Cars świętuje. Ale nie sam! Do 

wspólnego uczczenia swojego 25-lecia 

zaprasza klientów. Nagrody o łącznej 

wartości kilku milionów złotych są dosłow-

nie na wyciągnięcie ręki, wystarczy tylko 

otworzyć stronę www.ic25.pl. Inter Cars SA 

z okazji jubileuszu przygotował trzy różne 

promocje: Kupuj z Nagrodami, Wielka Gala 

Mistrzów Warsztatu i Łap Nagrody!

Kupuj z Nagrodami!

Promocja ta premiuje wszystkie zaku-

py dokonane od 1 lutego do 30 listopada 

2015 r. Zarejestrowani uczestnicy mogą 

samodzielnie zdecydować, czy szybko wy-

mienić swoje punkty na wybrane nagrody, 

czy zaczekać na zebranie większej ich licz-

by, by wybrać coś cenniejszego. Kolejną 

opcją jest wymiana całości na punkty IC 

Premia Cash. Żeby wziąć udział w tej sprze-

daży premiowej, wystarczy zarejestrować 

się na www.ic25.pl. Po zalogowaniu każdy 

z klientów będzie mógł sprawdzić, ile 

punktów zebrał do tej pory i jakie nagro-

dy może za nie zdobyć. A jest w czym 

wybierać, ponieważ na uczestników czeka 

2,5 mln cennych upominków, m.in. na-

rzędzia i sprzęty warsztatowe, doskonałej 

jakości odzież, sprzęt RTV/AGD, tablety, 

szkolenia oraz punkty IC Premia Cash.

Liczba punktów otrzymywanych za za-

kupy zależna jest od kwot na nie przezna-

czonych w Inter Cars. Można ją też dodat-

kowo zwiększyć, przekraczając ustalone 

progi kwotowe oraz zbierając tzw. „Ekstra 

złotówki”. Klient otrzymuje je, kupując 

wskazane produkty dostawców, którzy są 

partnerami promocji. W zależności od 

producenta każda wydana złotówka po-

większa swoją wartość o 30, 20 lub 10%. 

Przykładowo ten, kto wydał 100 zł na pro-

dukt fi rmy Bosch, otrzyma punkty za rów-

nowartość 130 zł. 

W promocji udział mogą wziąć klienci 

Inter Cars SA będący warsztatem, sklepem 

z warsztatem, sklepem motoryzacyjnym 

lub fi rmą transportową.

Wielka Gala Mistrzów Warsztatu

Ta promocja została przygotowana dla 

klientów, którzy z Inter Cars współpracu-

ją najintensywniej. Do wygrania jest 930 

podwójnych zaproszeń na Wielką Galę 

Mistrzów Warsztatu. Poza weekendowym 

pobytem w prestiżowych warszawskich 

hotelach, karnetem targowym i udziałem 

w koncercie mega gwiazdy na Stadionie 

Narodowym – uczestnicy spotkania we-

zmą udział w loterii, w której do wygrania 

jest aż 10 nagród po 25 tys. zł w punktach 

IC Premia Cash.

Promocja trwa od 1 marca do 31 sierp-

nia tego roku, a jej hasłem przewodnim 

jest „Jedne zakupy – wiele korzyści”. To 

oznacza, że punkty zdobywane w Promocji 

Galowej liczą się także w Promocji Kupuj 

z Nagrodami, czyli liczone są podwójnie. 

Warto zatem wziąć udział i zwiększyć 

swoje szanse na wygranie atrakcyjnych 

nagród. Warunkiem wzięcia udziału 

w promocji jest rejestracja na stronie 

www.ic25.pl. 

W promocji mogą wziąć udział klienci 

Inter Cars SA będący warsztatem, sklepem 

z warsztatem lub fi rmą transportową.

Łap Nagrody!

W tej promocji najważniejszy jest refl eks 

i śledzenie strony www.ic25.pl. Najszybszy 

zostanie Mistrzem Dnia. Wystarczy wejść 

na www.ic25.pl, zarejestrować się, wyra-

zić zgodę na otrzymywanie powiadomień 

o codziennych niespodziankach – i jako 

jeden z pierwszych „złapać” nagrodę. Na-

grody pojawiają się codziennie. O niezna-

nej godzinie. A o przybliżonym czasie „ło-

wów” osoby zarejestrowane informowane 

są mailem lub smsem. Główna zasada za-

bawy polega na tym, by regularnie śledzić 

powiadomienia i wchodzić na stronę, by 

ustrzelić nagrodę i zostać Mistrzem Dnia. 

Pierwsze kilkanaście osób, które klikną 

w przycisk „Łap Nagrodę!”, otrzymają 

atrakcyjne pakiety. W tej promocji mogą 

wziąć udział wszyscy klienci Inter Cars SA. 

Akcja trwa do 18 września 2015 r. 

Regulamin dostępny jest na stronie 

www.ic25.pl

Szczegółowe informacje, liczba zebranych 

punktów, pełen wykaz nagród i regulaminy 

promocji Wielka Gala Mistrzów Warszta-

tów oraz Kupuj z Nagrodami dostępne są po 

zalogowaniu się na stronie www.ic25.pl lub 

https://25lat-intercars.pl/. Na obu stronach 

obowiązuje to samo hasło i login. ▐

Fot. IC

Rok zRok z Inter  Inter 
   Cars   Cars

2,5 mln nagród rzeczowych, 10 nagród o wartości 25 tys. zł, 
w tym gwarantowana pula dla klientów dokonujących 
zakupów, oraz promocja, w której wystarczy wykazać się 
lojalnością i śledzić komunikaty na stronie dystrybutora, 
aby zdobyć upominki dla warsztatu i jego klientów. 
Brzmi dobrze? A to dopiero początek!

www.truck-van.pl WYDARZENIEWYDARZENIEPromocja sprzedażowaPromocja sprzedażowa

http://www.facebook.com/TruckVanPL
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„T rucks. Power. Performance” – ta-

kie hasło towarzyszyło tegorocz-

nemu spotkaniu w Monachium. 

Organizatorzy zaprezentowali ponad 170 

pojazdów ciężarowych dostosowanych do 

pracy w: budownictwie, transporcie cięż-

kim i dalekobieżnym, branży komunalnej, 

dystrybucji oraz rolnictwie i  leśnictwie. 

W budynku MAN Truck Forum i na tere-

nie toru testowego producenci zabudów 

eksponowali swoją ofertę. Podczas impre-

zy prezentowano m.in. nowy silnik D38 

o mocy od 520 do 640 KM, dostępny w

pojazdach MAN TGX. Jednostki o mocy 

640  KM montowane są w ciężkich ciągni-

240 pojazdów MAN i 8000 zwiedzających. Podczas MAN Trucknology Days 2015 można było 
podziwiać najnowsze pojazdy niemieckiego producenta i ciekawe zabudowy europejskich 
wytwórców, w tym również z Polski. 

3 dni dla zawodowców

kach 4-osiowych. Model ten można było 

przetestować na torze  przy dużym obciąże-

niu. Nowością był również wyjątkowo eko-

nomiczny ciągnik przeznaczony do obsługi 

dalekich tras – MAN TGX Effi  cientLine 2.

W służbie

Wśród pojazdów komunalnych znalazły 

się przeznaczone do wywozu odpadów, nie-

czystości ciekłych oraz oczyszczania i zimo-

wego utrzymania dróg. Oprócz ciekawych 

zabudów prezentowana była bogata pale-

ta podwozi, głównie modeli MAN TGM 

i TGS. Dla pojazdów wywożących odpady 

stałe MAN proponuje zautomatyzowaną 

skrzynię biegów TipMatic ze specjalnym 

oprogramowaniem. Skrzynia ta uwzględnia 

specyfi czne warunki użytkowania pojaz-

dów z systemem ładowania znajdującym 

się z tyłu lub z boku. Z myślą o pojazdach 

z załadunkiem z tyłu MAN oferuje ergono-

miczny panel obsługi zamocowany w pod-

łokietniku fotela kierowcy. Przy jego pomo-

cy można uruchomić hamulce postojowe 

i przełączyć przekładnię, wybrać funkcję 

zabudowy „wrzucanie i prasowanie” oraz 

ustawić bieg w pozycji neutralnej.

Podwozia TGL i TGM przeznaczone do 

utrzymania czystości dróg przystosowano 

Nowy model trójstronnej wywrotki KH-Kipper na podwoziu MAN 
TGS 26.440 6×4. Lewa burta otwierana hydraulicznie o pełne 
180 stopni pozwala na sprawny załadunek palet przy użyciu 
wózka widłowego. Wygodna w obsłudze dzięki sprężynowemu 
wspomaganiu prawa burta może uchylać się na zawiasach 
górnych lub dolnych. Mocna burta tylna wewnątrz skrzyni 
otwiera się przy wyładunku automatycznie. 

Cysterna do przewozu mleka firmy Romex 
zbudowana na podwoziu MAN TGM 18.290 
4×2 przyjechała do Monachium aż z Koszalina. 
Zastosowany w niej system odbiorczy do mleka 
stale czuwa nad jego jakością i na bieżąco za 
pośrednictwem internetu przekazuje informacje 
dotyczące warunków przewozu i stanu ładunku. 

Wywrotka Wielton typu half-pipe Vario o zmiennym 
przekroju skrzyni, wykonana ze stali Hardox 450. 
Rozszerzający się ku tyłowi kształt skrzyni ułatwia 
rozładunek. Ściana przednia jest pochylona, z tyłu 
znajduje się klapa z demontowalnym zsypem. Taką 
wywrotką można przewozić różne ładunki, m.in. ziemię, 
piasek, asfalt, gruz czy materiały opałowe.

5/201512 TruckTruckVanVan&



WYDARZENIEWYDARZENIEMAN Trucknology DaysMAN Trucknology Days

do specjalnych zabudów. Można na nich 

zamontować walce ze szczotkami, szczotki 

talerzowe i szyb zasysający. Za pośrednic-

twem przystawki odbioru mocy, umiesz-

czonej po stronie koła zamachowego, silnik 

napędza także zabudowę. Pojazd do oczysz-

czania dróg może poruszać się z prędkością 

80 km/h. Podczas pracy jego prędkość spa-

da poniżej 3 km/h.

Pojazdy stosowane do odśnieżania są wy-

posażone w liczne instalacje hydrauliczne 

obsługujące tarczę odśnieżającą, urządze-

nie do posypywania dróg oraz opcjonalnie 

żuraw załadunkowy. Zawieszenie pneuma-

tyczne tylnej osi należące do wyposażenia 

seryjnego TGM z napędem na wszystkie 

koła o dmc od 14,1 do 15 t zapewnia rów-

nomierne posypywanie nawierzchni środ-

kami odmrażającymi. Szczególną zaletą 

pojazdu tego typu jest mały promień skrę-

tu, co ułatwia pracę w  ciasnych uliczkach 

z licznie parkującymi samochodami.

Truck od zaraz

Podczas Trucknology Days zaprezen-

towano również nową fl otę ciężarówek 

demonstracyjnych „MAN Trucknology 

RoadShow 2015”. 70 pojazdów TGL, TGM, 

TGS i TGX, w tym po raz pierwszy nowy 

model MAN TGX D38, wyruszyło już 

w  trasę po całej Europie. Zainteresowani 

klienci mogą je testować przez klika dni. 

Jeżeli ktoś nie potrzebował testów i  był 

pewien wyboru, mógł kupić pojazdy gotowe 

do wzięcia od zaraz. Na zewnątrz budynku 

Truck Forum stała fl ota pojazdów „Trucks 

to go”. Są one dostępne od ręki, dzięki cze-

mu nabywca może szybko reagować na 

nagły wzrost potrzeb transportowych, bez 

konieczności oczekiwania na realizację za-

mówienia na nowy pojazd. W  ramach tej 

oferty dostępne są wywrotki-hakowce, wy-

wrotki trójstronne i betoniarki oraz pojazdy 

specjalne: śmieciarki lub lawety. Wszystkie 

pomalowane są na neutralny biały kolor, 

a oferta jest dostępna w całej Europie. Wpi-

sując na stronie „Trucks to go” poszukiwaną 

konfi gurację, można obejrzeć aktualną ofer-

tę. W ten sposób w ciągu ostatnich dwóch 

lat MAN sprzedał ponad 1500 pojazdów.

Europa bez granic

MAN Trucknology Days to miejsce, 

gdzie warto być, jeżeli chce się zaistnieć 

ze swoją ofertą zabudów na niemieckim 

rynku. Wśród wystawców nie trudno było 

dostrzec polskich wytwórców. Od kilku lat 

zabudowy na podwoziach MAN-a prezen-

tuje tam KH-Kipper. W tym roku fi rma 

pokazała zaprojektowaną we współpracy 

z MAN-em wywrotkę tylnozyspową half-

-pipe na podwoziu 8×8 oraz trójstronną na 

podwoziu 6×4. Do Monachium przyjechał 

też Gniotpol z lekkim zestawem objętościo-

wym przeznaczonym do transportu długo-

dystansowego. Model ZP23 Prestige Line 

był prezentowany na podwoziu MAN TGL 

12.250 4×2. Kolejny polski akcent to cyster-

na do przewozu mleka fi rmy Romex zbudo-

wana na podwoziu MAN TGM 18.290 4×2. 

Nie mogło też w tym roku zabraknąć fi rmy 

Wielton, która zamierza bardziej intensyw-

nie niż dotychczas zaznaczyć swoją obec-

ność w krajach Europy Zachodniej. MAN 

Truck Technology Days stały się doskonałą 

okazją, żeby zaprezentować się niemieckim 

klientom. Na wystawie można było zoba-

czyć wywrotkę half-pipe Vario na podwo-

ziu TGS 8×4, przetestować na torze nacze-

pę kurtynową i zapoznać się z nowością 

specjalnie przygotowaną dla niemieckich 

klientów – izolowaną naczepą wywrotką do 

przewozu mas bitumicznych.

W sumie swoją ofertę podczas trzech 

dni przedstawiło 80 producentów, nie tyl-

ko specjalistycznych zabudów, ale również 

urządzeń załadunkowych, opon czy agre-

gatów chłodniczych. Impreza organizowa-

na jest od 2006 r. i cieszy się coraz większą 

popularnością. W tym roku odwiedziło ją 

o 1500 osób więcej niż w roku minionym. 

To niepowtarzalna okazja zapoznania się 

z całą gamą pojazdów marki MAN i przete-

stowania ich zarówno w warunkach szoso-

wych, jak i terenowych. To również miejsce, 

w którym spotykają się pojazdy dostosowa-

ne do różnych zadań, od transportu długo-

dystansowego, przez dystrybucyjny aż po 

leśny. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, MAN, KH-Kipper

O tym, co można było zobaczyć podczas MAN 
Trucknology Days również na antenie
TVR, Motowizja i Tele5 w programie „Na Osi”.
Zapraszamy do oglądania.

Na specjalnie przygotowanym torze każdy mógł 
sprawdzić różne zestawy w praktyce. Naczepa 

kurtynowa Wielton to jedna z propozycji polskiego 
producenta na rynku niemieckim.

Wykonany z użyciem elementów aluminiowych zestaw długodystansowy 
ZP23 Prestige Line na podwoziu MAN TGL 12.250 4×2 firmy Gniotpol. Lekka 
konstrukcja sprawia, że taki pojazd ma niskie zapotrzebowanie na paliwo. Przy 
wysokości całkowitej zestawu 4 m, wnętrze zabudowy mierzy 3,05 m, a przyczepy 
3,09. Dostępne są m.in. wzmocniona podłoga aluminiowa, wzmocniona 
aluminiowa rama przyczepy, wzmocniona oś przyczepy do 11 t i trap przejazdowy 
o nośności 4 t. W standardzie montowane jest złącze DuoMatic.

Branża komunalna to 
bardzo ważny segment 
rynku. MAN oferuje 
wiele udogodnień, które 
sprawiają, że praca takich 
pojazdów jest bardziej 
efektywna.

Wywrotka half-pipe na podwoziu MAN TGS 41.480 
8×8. Pochylona przednia burta zapobiega zaleganiu 
lepkiego ładunku wewnątrz skrzyni. Wzmocniona 
tylna burta hydrauliczna zapewnia wytrzymałość 
w najbardziej ekstremalnych warunkach 
eksploatacyjnych. Zastosowana nowa generacja 
siłowników gwarantuje krótki czas rozładunku.

www.truck-van.pl
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Sprzedaż pojazdów Wielton z podziałem na segmenty w latach 2013–2014

W 2019 roku Wielton chce produkować ponad 10 000 pojazdów 
rocznie. Taki wzrost firma wiąże z bardziej zdecydowanym 
wejściem na rynki Europy Zachodniej, szczególnie do Niemiec, 
krajów Beneluksu i Włoch.

Made in Poland

Izolowana termicznie wywrotka 
do przewozu mas bitumicznych 
to produkt Wieltonu przygotowany 
głównie z myślą o niemieckim kliencie. 
Do 2019 r. wszystkie pojazdy przewożące 
asfalt w Niemczech będą musiały chronić 
taki ładunek przed utratą temperatury.

WYDARZENIEWYDARZENIERynekRynek

W ielton planuje dostosować ofertę 

do potrzeb klientów z Zachodu, 

tym samym polski producent bę-

dzie konkurował z największymi europej-

skimi wytwórcami. Już dziś fi rma zajmuje 

piąte miejsce w Europie pod względem 

sprzedaży. Ma jednak apetyt na więcej. 

W 2014 r. Wielton sprzedał prawie 6500 

pojazdów, w tym 53% w Polsce, 19% w Ro-

sji i 28% na pozostałych rynkach. W ciągu 

ostatnich pięciu lat fi rma najwięcej eks-

portowała na Wschód, jednak w związku 

z trudną sytuacją polityczną, sprzedaż tam 

znacznie spadła. Tę niekorzystną zmianę 

ma zrekompensować popyt na Zachodzie.

Cztery filary

W realizacji tego celu ma pomóc współ-

praca z Francuzami i Włochami. Wielton 

przejmuje właśnie włoską fi rmę Compa-

gnia Italiana Rimorchi S.r.l., producenta 

naczep, przyczep i  zabudów marek: Car-

di, Merker i Viberti. Na razie korzystając 

z dzierżawy hal produkcyjnych i maszyn, 

montowane są tam pojazdy produkowane 

w Polsce. Firma zakłada, że w tym roku 

sprzeda na rynku włoskim ok. 350 swoich 

pojazdów, pod włoskimi makami. We Fran-

cji natomiast spółka chce przejąć Fruehauf. 

Rozmowy cały czas trwają i trudno przewi-

dzieć ich fi nał. Jednak Wielton wiąże z nimi 

duże nadzieje. Zamierza nie tylko rozwinąć 

skrzydła we Francji, ale eksportować stam-

tąd swoje wyroby do krajów Beneluksu.

W Niemczech 95% rynku przyczep, na-

czep i zabudów należy do rodzimych pro-

ducentów. Nic dziwnego – właśnie stam-

tąd pochodzą najwięksi europejscy gracze. 

Mimo to jest tam również miejsce dla na-

szego producenta, który chce zawalczyć 

o ten rynek, dostosowując swoje pojazdy do 

indywidualnego odbiorcy, co nie jest już ta-

kie proste w przypadku dużych niemieckich 

wytwórców.

Od 10 lat działa w Niemczech ofi cjalny 

diler, fi rma Trans-Serv. Za jej pośrednic-

twem w tym czasie sprzedano ok. 1000 

pojazdów. Na terenie Niemiec jest obecnie 

25  autoryzowanych serwisów Wieltonu. 

Nie ma więc obaw, że pojazd tam zakupiony 

zostanie bez pomocy. Działania te mają być 

jednak zintensyfi kowane. Właśnie tworzo-

na jest sieć sprzedaży i obsługi posprzedaż-

nej, w ofercie mają się znaleźć usługi fi nan-

sowe, a pojazdy mają być zoptymalizowane 

pod kątem wymagań klientów niemieckich.

W minionym roku w Niemczech na-

bywców znalazło 290 pojazdów Wielton, 

połowa to produkty rolnicze. Wśród po-

zostałych najlepiej sprzedają się wywrotki, 

ze szczególnym naciskiem na produkty 

superlekkie. Wyjątkowo trudna jest sytu-

acja w naczepach kurtynowych, gdzie ceny 

w ostatnim czasie bardzo spadły. Powoduje 

to, że nabywcy nie są skłonni do ekspery-

mentów i wybierają znane, niemieckie po-

jazdy. Mimo to z roku na rok zwiększają się 

udziały mniejszych fi rm. Wielton odnoto-

wuje co roku ok. 20% wzrosty. W tym liczy 

na więcej. 

Produkty do Niemiec mają trafi ać bez-

pośrednio z fabryki w Wieluniu. Czwartym 

fi larem jest montownia w Rosji, która za-

pewnia dostawy na Wschód.

Na zamówienie

Odbywające się w marcu MAN Truck-

nology Days były doskonałą okazją do za-

prezentowania swojej oferty w Niemczech. 

Właśnie tam premierę miała przygotowana 
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WYDARZENIEWYDARZENIERynekRynek

Marek Kotowski,
Trans-Serv, przedstawiciel marki Wielton w Niemczech

Rynek europejski bardzo się wyrównał. Niezależnie od tego czy w Polsce, 
czy w Niemczech, klienci mają podobne potrzeby. Przede wszystkim pojazd 
musi być niezawodny i w miarę lekki, żeby mógł przewieźć odpowiednią ilość 
ładunku. Istotna jest oczywiście jakość. Teraz można nawet powiedzieć, 
że polski klient jest bardziej wymagający od niemieckiego. Żaden Niemiec 
nie sprawdza tak jakości, jak to robią Polacy. Tutaj najważniejsze jest prze-
łamanie pierwszych lodów, czyli klient musi zaakceptować wybór pojazdu 

wyprodukowanego za granicą. Mamy wielu klientów, którzy do nas wracają, kupują rok w rok po kli-
ka pojazdów, zazwyczaj są to małe, rodzinne firmy, ale to one kształtują ten rynek. W Niemczech 
jest takie powiedzenie „Każdy gotuje na wodzie”. Niemcy są realistami i mają rozsądne podejście do 
zakupów. Wychodzą z założenia, że jeżeli polska naczepa spełnia te same warunki co niemiecka, 
a jest korzystniejsza w zakupie, to czemu nie zdecydować się właśnie na nią? A Wielton ma dobrą 
renomę w Niemczech.

specjalnie pod kątem wymogów niemiec-

kiego prawa izolowana termicznie stalowa 

wywrotka do przewozu asfaltu.

Od 2015 r. do przewozu mas bitumicz-

nych w Niemczech należy stosować po-

jazdy, które chronią ładunek przed utratą 

temperatury. Ma to związek z jakością bu-

dowanych dróg. Gdy asfalt ma zbyt niską 

temperaturę, nawierzchnia szybko ulega 

zniszczeniu. Na razie wymóg stosowania 

specjalnych warunków podczas przewo-

żenia tego materiału wprowadziły tylko 

Niemcy i nie dotyczy jeszcze wszystkich 

prac, ale od roku 2019 będzie obligatoryjny 

na terenie tego kraju. 

Specjalnie do tego celu została opraco-

wana wywrotka half-pipe całkowicie obło-

żona materiałem izolacyjnym – włókniną 

szklaną. Izoluje ona ściany boczne, podłogę 

skrzyni oraz klapę i ścianę przednią. Od 

zewnątrz warstwę izolacji chroni trwała 

i starannie uszczelniona osłona ze stali kwa-

soodpornej, której właściwości pozwalają 

na utrzymanie ciepła. Skrzynia wyposażo-

na jest w urządzenie i czujniki (5) do po-

miaru temperatury asfaltu. Aby umożliwić 

prace konserwacyjne przy zainstalowanych 

czujnikach, zewnętrzne poszycie muldy jest 

skręcane. Użyte materiały izolujące są od-

porne na temperaturę do 200°C. 

Od góry skrzynię zabezpiecza elektrycz-

nie sterowany dach przesuwny Marcolin 

z silikonową opończą odporną na działanie 

temperatur do 180°C. Pozwala to zatrzy-

mać wysoką temperaturę wewnątrz muldy, 

podczas dłuższego transportu. Kierowca 

uruchamia dach pilotem, dzięki czemu nie 

musi się z nim szarpać, i cała operacja prze-

biega szybko, sprawnie i bezpiecznie. 

Zastosowana izolacja składa się z mo-

dułów, dzięki czemu, w razie uszko-

dzenia jest łatwa w naprawie. Można ją 

również zamontować na już posiadanym 

pojeździe.

Po raz kolejny Wielton udowadnia, 

że nie lubi stać w miejscu. Nowe wyzwania 

są siłą napędową całego przedsiębiorstwa. 

Niedawno otrzymany od Ministerstwa 

Gospodarki status Centrum Badawczo-

-Rozwojowego, to nie tylko prestiż, ale 

również szansa na powstawanie coraz no-

wocześniejszych konstrukcji, które będą 

mogły zawojować Europę. Jeszcze w tym 

roku ma być oddany do użytku budynek, 

w którym ma powstać stanowisko do cało-

pojazdowego badania naczep. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka
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K wiecień nie sprzyja pracom na bu-

dowach. Przelotne deszcze, rozto-

py i wiatr powodują, że teren robi 

się grząski, a  małe wzniesienia stają się 

nieosiągalne. W takich warunkach testo-

wane były nowe pojazdy ciężarowe Mer-

cedes-Benz dedykowane budownictwu. 

Wyważanie potrzeb

Szczególne zadania przewozowe wy-

magają szczególnych pojazdów. Eksplo-

atacja drogowa lub terenowa to jedno 

z kryteriów, inne to przewożone ilości 

i częstotliwość transportu. Eksploata-

cja mieszana pojazdu do różnych zadań 

transportowych wykonywanych na róż-

nych drogach stwarza inne wymagania 

niż przewóz zawsze tego samego materia-

łu tą samą trasą.

Transport budowlany rozpoczyna się 

od dostarczenia materiałów. Do tego 

idealnie nadaje się Actros. Pojazd ten 

szybko i ekonomicznie pokona każdą od-

ległość po szosie, aby następnie bezpiecz-

nie wjechać na nieubity teren budowy. 

Potem zadania przejmuje Arocs, który 

jest przystosowany do typowych dla bu-

dowy warunków terenowych. Zależnie 

od nich oraz od typu zabudowy, jest on 

oferowany w wersjach 2-, 3- i 4-osiowych 

z  napędem na część lub wszystkie koła. 

Lepsze manewrowanie zapewniają dwie 

osie skrętne, a także układ wspomaga-

nia kierownicy ServoTwin. Arocs Loader 

może przewieźć więcej ciężkich ładun-

ków, co ma szczególne znaczenie np. dla 

betonomieszarek, które w wersji Loader 

nie przekraczają 9250 kg masy podwozia. 

Wyborem do zadań wymagających wyso-

kiej obciążalności w szczególnie ciężkim 

terenie jest Grounder – wersja z zastoso-

waniem licznych rozwiązań gwarantują-

cych wytrzymałość nawet w najbardziej 

niekorzystnych warunkach.

Do pojazdów eksploatowanych głów-

nie na drodze z okazjonalnym zjeżdża-

niem z niej stworzono napęd Hydraulic 

Off-road Off-road  na co dzień na co dzień
Podczas budowy dróg, dużych obiektów czy linii energetycznych ciężkie warunki terenowe 
to codzienność. W takich miejscach sprawdzają się jedynie najlepsze pojazdy budowlane, 
zdolne do poruszania niezależnie od podłoża i pogody.

Arocs 4448 AK w wersji 8×8 z elektrohydraulicznym 
układem kierowniczym Servotwin. Na razie jest 
on wykorzystywany wyłącznie w pojazdach 
czteroosiowych. Dzięki tej nowo opracowanej 
technologii, dostępnej standardowo w pojazdach 
8×6 i 8×8, a opcjonalnie 8×4, uzyskuje się 
niespotykany dotąd komfort przy jednoczesnej 
precyzji kierowania.

Budowlane Mercedesy udowodniły, że ich 
dzielność terenowa może iść znakomicie 
w parze ze zautomatyzowaną skrzynią 
Powershift 3. Ważne było jednak, by 
wiedzieć, jak jej używać.

Auxiliary Drive (HAD). Tutaj za napęd 

przedniej osi odpowiadają dołączane, na-

pędzane hydrodynamicznie silniki w pia-

stach kół, zastępujące mechaniczne wały 

przegubowe. Pozwala to obniżyć masę 

własną i zaoszczędzić sporo paliwa. Mo-

del z takim rozwiązaniem odbył ofi cjalny 

test na dystansie 10 000 km, gdzie przy 
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pełnym obciążeniu spalił średnio 25,9  l 

oleju napędowego przy zachowaniu śred-

niej prędkości 77,5 km/h. W przypadku 

tradycyjnego napędu dołączanego taki 

wynik nie byłby możliwy. W stosunku 

do analogicznych pojazdów o stałym na-

pędzie 4×4 różnica masy własnej modelu 

z HAD wynosi aż 500 kg, a w stosunku do 

pojazdów z dołączanym napędem przed-

niej osi – 325 kg.

Jeśli natomiast ładowność i niskie zu-

życie paliwa są ważniejsze niż trakcja, 

jako drugi wariant dostępny jest dołącza-

ny napęd na wszystkie koła bez przełoże-

nia terenowego. W tym przypadku napęd 

osi przedniej dołączany jest podczas po-

stoju poprzez skrzynię rozdzielczą, przez 

co wały przegubowe zostają połączone 

i obracają się do tyłu i do przodu w sto-

sunku 1:1.

Unikalnym rozwiązaniem w modelu 

Arocs jest teraz także oferowane opcjonalnie 

turbosprzęgło, przypisane do tej pory wy-

łącznie do transportu ciężkiego i ponadnor-

matywnego. Wyróżnia się ono odpornością 

na zużycie dzięki zastosowaniu sprzęgła 

hydrokinetycznego i zapewnia maksymalną 

ochronę sprzęgła ciernego podczas ruszania 

oraz manewrowania, zwłaszcza gdy wy-

maga tego znaczne obciążenie. „Spalenie” 

sprzęgła, tak częste na budowach, szczegól-

nie w przypadku kierowców niedoświadczo-

nych, absolutnie tutaj nie wchodzi w grę.

Po wjechaniu na nieutwardzoną drogę, kierowca może załączyć HAD, uzyskując 
przy ruszaniu efekt zbliżony do napędu na dwie osie. Układ ten jest o wiele 
lżejszy od tradycyjnego napędu 4×4, dzięki czemu pojazd praktycznie nie traci na 
ładowności. Jednocześnie średnie spalanie nie ulega znacznemu podwyższeniu.

Kabina pojazdu budowlanego nie powinna być zbyt jasna 
ze względu na pracę kierowcy w butach i ubraniu roboczym. 
Powinna być łatwa w czyszczeniu, a przy tym ergonomiczna 
w obsłudze i wygodna podczas wsiadania.

Tomasz
Ciesielski, 
product & marketing 
manager, 
Mercedes-Benz 
Trucks 

Poprawa koniunk-
tury gospodarczej 

i nowa unijna perspektywa finansowa 
pozwalają patrzeć na przyszłość rynku 
budowlanego w Polsce z pewnym optymi-
zmem. Nowe przetargi wymagają poczy-
nienia przez firmy inwestycji – zlecenio-
dawcy przykładają coraz większą wagę 
do jakości usług i terminowości. Odpowie-
dzią na te potrzeby jest oferta terenowych 
ciężarówek spod znaku Gwiazdy.
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Pod kontrolą 

Pojazdy budowlane Mercedesa mogą 

współpracować z w pełni zautomatyzowa-

ną skrzynią biegów PowerShift  3. Produ-

cent promuje to rozwiązanie, szczególnie 

wśród sceptycznych klientów, którzy nie 

wierzą, że w terenie może sprawdzić się 

automat. Oczywiście dla takich zastoso-

wań przygotowane jest oprogramowanie 

z funkcją Off -road. Gdy zostanie ona akty-

wowana dźwignią na kolumnie kierownicy, 

przy zwiększonych oporach jazdy sterow-

nik skrzyni biegów ustala progi przełącza-

nia na wyższy i niższy bieg na bardzo wyso-

kim poziomie. Program ten pozwala trwale 

wyeliminować ryzyko utknięcia z powodu 

zbyt optymistycznej zmiany przełożenia. 

Oczywiście w  trudnym terenie niezbędna 

jest odpowiednia wiedza i umiejętności 

kierowcy. Chodzi o to, że nawet najlepszy 

automatyczny system przełączania biegów 

nie widzi terenu, po którym się porusza, 

nawet jeśli układ sensoryczny dzięki zopty-

malizowanemu pod kątem jazdy terenowej 

czujnikowi nachylenia wyczuwa najmniej-

sze zmiany oporu jazdy.

Obsługa komputera pokładowego odbywa 

się za pośrednictwem montowanej standar-

dowo kierownicy wielofunkcyjnej. Wskaź-

niki są przejrzyście rozmieszczone, przeka-

zują dużą liczbę informacji i oferują szerokie 

możliwości ustawień. Regulacja foteli i luste-

rek jest zoptymalizowana, a wszystkie przy-

ciski i przełączniki są umieszczone dokład-

nie tam, gdzie powinny. Obsługa funkcji 

pojazdu za pomocą prawej dźwigni na ko-

lumnie kierownicy, poprzez którą sterowany 

jest również hamulec silnikowy, odbywa się 

intuicyjnie. Jednym z głównych wskaźników 

jest oczywiście prędkościomierz, jednak 

w ciężkim terenie jest on mniej ważny. Tutaj 

najważniejsza jest prędkość obrotowa silni-

ka, która przy wyższych oporach jazdy daje 

odpowiedź na decydujące pytanie: czy silnik 

da radę przemieścić pojazd dalej, czy też nie. 

Najlepiej, gdyby nie spadła poniżej 1000 obr/

min i nie wyszła z zielonego pola powyżej 

1500 obr/min, bo PowerShift  3 będzie chciał 

zmieniać bieg na wyższy, a wtedy zwiększa 

się ryzyko wpadnięcia w opresję. Ponieważ 

Arocs 4145 AK 8×8 z dwiema osiami 
skrętnymi i ze wspomaganiem 
układu kierowniczego ServoTwin 
wyposażony w wywrotkę typu 
rynna firmy ELBO. 

Actros w wersji prawie 4×4? Tak. Model 1845 wyposażony został 
w układ Hydraulic Auxiliary Drive, w skrócie HAD, czyli hydrauliczny 
napęd przedniej osi, pozwalający uczynić z ciągnika 4×2 auto 
o odpowiedniej trakcji w terenie, czy też stworzyć z podwozia 6×4 
pojazd dysponujący czasowo napędem wszystkich kół. 

Actros 1845 miał zbyt 
niski profil opon, co 
powodowało, że zderzak 
„nurkował” w piachu.

Mercedes Arocs 3340 AK w wersji 6×6 
z trójstronną zabudową wywrotką 
Meiller-Kipper z hydraulicznie sterowaną 
burtą Boardmatic.

Turbosprzęgło pozwala na puszczenie 
wszystkich pedałów, zwolnienie 
hamulca ręcznego, a jednocześnie 
utrzymanie pojazdu w miejscu. Dzięki 
temu wykonywanie precyzyjnych 
ruchów potężną czteroosiową wywrotką 
jest naprawdę łatwe, a jednocześnie 
oszczędza układowi sprzęgła 
nadmiernych przeciążeń.

blokady mechanizmów różnicowych są łą-

czone szeregowo (przy pomocy pokrętła) 

zgodnie z zapotrzebowaniem na trakcję, nie 

ma możliwości pomyłki. 

Napęd hydrauliczny przedniej osi HAD 

załącza się przyciskiem znajdującym po 

prawej stronie na konsoli tablicy rozdziel-

czej. Nie uruchamia się on od razu. Na 

wyświetlaczu zapala się lampka w kolorze 

białym oznaczająca stan gotowości. Napęd 

HAD jest użyteczny na pierwszych pięciu 

biegach do prędkości 30 km/h. W tych wa-

runkach sygnalizacja pracy układu zmienia 

kolor na wyświetlaczu na zielony. Z kolei 

praca z turbosprzęgłem VIAB opracowa-

nym wspólnie z fi rmą Voith nie różni się 

niczym w stosunku do tradycyjnego rusza-

nia. O jego aktywności informuje wyłącz-

nie zielona lampka symbolizująca sprzęgło 

z kropelką. Ten niezużywający się zintegro-

wany system ruszania i hamowania, choć 

drogi w  zakupie, oznacza dla właściciela 

ogromne oszczędności wynikające z bra-

ku potrzeby wymiany zużytych sprzęgieł. 

W  trakcie życia ciężarówki budowlanej 

takich napraw może być nawet kilka. Bar-

dzo istotna jest także podczas zjazdów ze 

wzniesień możliwość zablokowania prze-

łączania na wyższe biegi. Korzystając jed-

nocześnie ze wzmocnionego zwalniacza, 

w pełni panujemy nad prędkością zsuwają-

cego się w dół kolosa.

Spełnienie niemal wszystkich możliwych 

oczekiwań na budowie jest zapewnione 

przez kompatybilność pojazdów Mercede-

sa ze zróżnicowanymi zabudowami. Arocs 

występuje zarówno jako ciągnik, jak i pod-

wozie. Wywrotki, betonomieszarki, hakow-

ce i  żurawie to tylko niewielka część zabu-

dów, z którymi można się spotkać w tym 

modelu. Z kolei Actros to ciągnik przysto-

sowany do podłączania różnych rodzajów 

naczep. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański
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terenie. Przekłada się to na oszczędność 

czasu kierowcy i mniejsze zużycie pojazdu 

oraz paliwa. Podniesienie osi wleczonej 

zmniejsza zużycie opon i paliwa, a pojazd 

jest bardziej uniwersalny. Zawieszenie 

pneumatyczne zapewnia optymalny roz-

kład nacisków na osie, co oznacza lepsze 

właściwości trakcyjne. Aby zwiększyć je 

jeszcze bardziej, kierowca może korygo-

wać rozkład obciążenia. Pojazd charakte-

ryzuje się również doskonałą stabilnością 

podczas podnoszenia skrzyni ładunkowej. 

Oś zespolona Tridem ma nośność docho-

dzacą do 36 t. Zawieszenie pneumatyczne 

powoduje, że Volvo FMX ma tzw. „płaską 

linię brzucha“, co oznacza, że żaden z istot-

nych podzespołów nie znajduje się poni-

żej osi ani nie wystaje poza obrys tylnych 

opon. Zwiększony prześwit stanowi istotną 

przewagę w wymagającym terenie. ▐

KD
Fot. Volvo

„VV olvo FMX nadaje segmentowi 

transportu budowlanego wyrazi-

stą tożsamość, a jego wytrzyma-

łość, właściwości jezdne, innowacyjne roz-

wiązania wspierające wydajność kierowcy 

powodują, że nasz samochód do zastoso-

wań budowlanych spełnia najwyższe wy-

magania klientów z tego sektora“ – mówi 

Paweł Węcłowski, dyrektor sprzedaży Vo-

lvo Trucks Poland. 

W trakcie prezentacji, które odbędą się 

w 10 lokalizacjach w Polsce, będzie moż-

na zobaczyć oraz przetestować samocho-

dy Volvo FMX, z potrójną osią zespoloną 

Tridem, z zabudowami KH-Kipper oraz 

Volvo FH z zabudową hakową fi rmy Hiab 

z układem szybkiego ładowania kontenera. 

Potrójna oś zespolona Tridem to in-

nowacyjne rozwiązanie Volvo. Podwozie 

FMX 8×4 z pojedynczą osią przednią może 

być wyposażone w potrójną tylną oś ze-

spoloną z zawieszeniem pneumatycznym, 

której wleczona oś składowa jest skrętna, 

sterowana elektro-hydraulicznie. Rezul-

tatem tego jest mała średnica zawracania, 

co zdecydowanie ułatwia sprawne manew-

rowanie pojazdem, szczególnie w ciasnym 

Innovation 
in Construction
28 kwietnia rozpoczął się 
cykl prezentacji samochodów 
ciężarowych Volvo do 
zastosowań budowlanych. 
Głównym bohaterem tych 
spotkań ma być potrójna oś 
zespolona Tridem. 

Nowy Renault Trucks K zastąpił Ke-

raxa. Odziedziczył najlepsze cechy, 

z których słynął poprzednik: wysoka 

techniczna dopuszczalna masa całkowi-

ta, odporność na przeciążenia, doskonała 

dzielność terenowa oraz ekonomia eks-

ploatacji. Technologia Euro 6 oraz roz-

wiązania służące oczyszczaniu spalin są 

zoptymalizowane pod względem ich nie-

zawodności, łatwości zabudowy podwozia 

i gwarancji niskiego zużycia paliwa. 

Karawana Extreme Engineering Renault 

Trucks spotka się na trasie z Innovation in 

Construction Volvo Trucks, będzie można 

więc wypróbować pojazdy obydwu ma-

rek: w Nowej Wsi Wielkiej k. Bydgoszczy, 

Tarnowie Podgórnym k. Poznania, Białej 

Podlaskiej, Młochowie, Świdniku, Białym-

stoku i Pruszczu Gdańskim. ▐

Fot. Renault

Ruszyła 
Karawana
Extreme 
Engineering

7 kwietnia wyjechała 
karawana pojazdów 
budowlanych Renault Trucks 
pod hasłem „Renault Trucks 
Extreme Engineering”. 
W karawanie biorą udział 
pojazdy nowej gamy Renault 
Trucks K 430 P8×4 Heavy 
z samowyładowczą zabudową 
tylnozsypową KH Kipper 
oraz K 430 P6×4 Heavy 
z samowyładowczą zabudową 
trójstronną Skibicki. 

Terminarz prezentacji 
budowlanych Volvo Trucks

LOKALIZACJA DATA

Volvo Truck Center
Pietrzykowice ..................................28.04
Volvo Trauck Center
Skawina ..........................................06.05
Kielce ..............................................12.05
Trójmiasto .......................................27.05
Nijhof-Wassink
Nowa Wieś Wielka k. Bydgoszczy ..12.06
Nijhof-Wassink
Tarnowo Podgórne k. Poznania .....18.06
Autosfera
Biała Podlaska  ...............................20.06
Volvo Group Truck Center
Młochów ..........................................23.06
Volvo Group Truck Center
Świdnik ...........................................25.06
Białystok .........................................26.06
Volvo Group Truck Center
Pruszcz Gdański ...............................9.07
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W 
ubiegłym roku Scania sprzedała 

najwięcej podwozi w Polsce. Od-

dała do rąk nabywców 542 sztuki 

i znacznie wyprzedziła drugiego w rankingu 

Mercedesa, który dostarczył ich 481. Trzeci 

był MAN z wynikiem 441 sztuk. Nie wszyst-

kie te samochody należały do segmentu bu-

dowlanego, ale widoczne są w nim oznaki 

ożywienia. W 2013 r. importerzy sprzeda-

li w Polsce tylko 90 wywrotek, w 2014 już 

200, z czego 31 było na podwoziach Scanii. 

Nadzieję na dalszy przyrost budzi budżet 

unijny na lata 2014-20, który wstrzyknie do 

Polski 150 mld euro na infrastrukturę. 

W pierwszych dwóch miesiącach 2015 

Scania utrzymała przewagę na rynku pod-

wozi. Na drugą pozycję wydźwignęło się 

Volvo, Mercedes spadł na trzecią. 

Siła przebicia

Współczesny plac budowy jest naszpi-

kowany nowoczesną techniką, a samo-

chody są jej częścią. Użytkownicy kupują 

z uwagą pojazdy budowlane. Widoczny 

jest nacisk na wydajność, co sprawia, że 

pożądane są podwozia o niskiej masie 

własnej z napędzanymi nie wszystkimi, 

a najwyżej dwiema osiami. Niektórzy 

klienci rezygnują nawet ze zwolnic w pia-

stach kół. Wywrotki i betonomieszarki 

wykorzystują najczęściej podwozia cztero-

osiowe, gwarantujące wysoką ładowność, 

przy zachowaniu dopuszczonych przepi-

sami nacisków na osie. Pojazdy trzyosiowe 

stwarzają mniejsze możliwości, gdy mowa 

o ładowności, za to w wariancie 6×6 gwa-

rantują znakomite własności terenowe, co 

gdzieniegdzie wciąż jest pożądane. 

Dzięki modułowej konstrukcji Scania 

jest w stanie przystosować się bardzo ściśle 

do wyznaczonych jej zadań. Zróżnicowa-

na wytrzymałość i wysokość ramy, wybór 

typu zawieszenia i hamulców, a przede 

wszystkim bogata gama silników i skrzyń 

biegów sprawiają, że zarówno zdolności 

terenowe, jak i nośność podwozia można 

dość precyzyjnie stopniować. 

Nowością, która zapewne zrewolucjoni-

zuje segment budowlany, jest silnik Euro 6 

o mocy 410 KM, który do oczyszczania 

spalin wykorzystuje wyłącznie katalizator 

SCR. Ma względnie prostą konstrukcję 

ze zwykłą turbosprężarką. Moc 410 KM 

wydaje się optymalna do większości za-

stosowań budowlanych. Wcześniej klien-

ci nierzadko kupowali słabsze jednostki, 

o mocy poniżej 400 KM. Teraz otrzymu-

ją mocny i oszczędny silnik, który zdążył 

już udowodnić swoją przewagę nad kon-

kurentami w ciężarówkach jeżdżących na 

długich dystansach. Obecnie dostępna jest 

również jednostka Euro 6 o mocy 450 KM, 

która również korzysta tylko z SCR. Będzie 

przydatna do cięższych zastosowań, np. 

w kopalniach odkrywkowych do podwozi 

o wysokiej technicznej dmc. 

Twardo

Polscy klienci nadal nie mogą się prze-

konać do zautomatyzowanych skrzyń 

biegów w pojazdach budowlanych. Tym-

czasem są one doskonałym narzędziem 

do oszczędzania na serwisie. Znakomi-

RuchRuch na budowie na budowie
Scania pilnie obserwuje rynek i znalazła powody, aby znów zorganizować cykl Scania pilnie obserwuje rynek i znalazła powody, aby znów zorganizować cykl 
prezentacji Scania Test Tour. Po czterech latach przerwy, było co oglądać. W drugiej połowie prezentacji Scania Test Tour. Po czterech latach przerwy, było co oglądać. W drugiej połowie 
marca 12 ciężarówek odwiedziło 12 miejscowości, pokonując ogółem 2400 km. marca 12 ciężarówek odwiedziło 12 miejscowości, pokonując ogółem 2400 km. 

Scania G410 CB6×6EHZ z trójstronną wywrotką Skibickiego. Napęd wszystkich osi, powszechny 
w ciężkim transporcie budowlanym w epoce Tatr „papug” w typowych zastosowaniach ustępuje pola 

mniej skomplikowanym i lżejszym konfiguracjom napędu. Nadal jednak ma swoich amatorów. 
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cie chronią bowiem sprzęgło, które zwy-

kle jako pierwsze pada ofiarą trudnych 

warunków jazdy i niewprawnego kie-

rowcy. Scania Opticruise wyposażona 

w tryb Off-road ma oprogramowanie 

opracowane specjalnie z myślą o jeździe 

tere nowej. Unika rozłączania sprzęgła 

i niepotrzebnych zmian biegów, pozwa-

lając ciężarówce korzystać z maksymal-

nych osiągów silnika. Jeśli zmienia prze-

łożenie, dokonuje tego bardzo szybko, 

aby moment obrotowy niemal nieprze-

rwanie docierał do kół. 

Nowy zwalniacz także ma szereg zalet 

na bezdrożach. Retarder R4100 wyróżnia 

się wysokim momentem hamowania do-

chodzącym do 4100 Nm i ma wyższą wy-

dajność przy niskich prędkościach jazdy 

w porównaniu ze wcześniejszym R3500. 

Sprawność układu przeniesienia napę-

du zwiększają blokady międzyosiowego 

i osiowych mechanizmów różnicowych. 

Do ich włączania służy obecnie w Sca-

niach pokrętło, które zapobiega załącza-

niu ich w niewłaściwej kolejności, a do 

tego jest bardzo wygodne na wyboistych 

drogach. Producent stosuje mocniejsze 

zwolnice ze zwiększonym o 10% prze-

łożeniem oraz odpowiednie do nich, 

wzmocnione półosie o większej o 18% 

średnicy i wyższej o 92% wytrzymałości 

na skręcanie. 

W zawieszeniu wózków tylnych osi o no-

śności 30/32 t wykorzystuje się wielopiórowe 

resory paraboliczne, które wykazują cha-

rakterystykę progresywną, tzn. dostosowują 

sposób działania do obciążenia. Obudowa 

łożyska resoru i drążki reakcyjne są wytrzy-

malsze, natomiast siłowniki hamulca wyso-

ko zamontowane, a przez to lepiej chronione. 

Scania proponuje specjalne wyposażenie, 

które uodparnia ciężarówkę na ciężkie wa-

runki. Jest to m.in. stalowy zderzak z 35-to-

nowym hakiem oraz szeroka osłona dolna, 

chroniąca m.in. chłodnicę. W zderzaku jest 

ukryty składany stopień serwisowy, który 

pozwala kierowcy np. oczyścić przednią 

szybę. Tak wyposażony pojazd ma kąt na-

tarcia 25O, przy standardowym rozmiarze 

ogumienia. Najniższy stopień do kabiny jest 

składany. Kierowca ma również do dyspo-

zycji stopień nad nadkolem oraz uchwyt na 

dachu kabiny. Dzięki nim może kontrolo-

wać załadunek skrzyni pojazdu. Refl ektory 

dalekosiężne i przeciwmgielne są osadzone 

głęboko w obudowach i chronione osłona-

mi. Wlot powietrza do silnika jest wypro-

wadzony wysoko, za kabiną. 

Do wyboru są kabiny serii P, G i R, 

a co za tym idzie w budowlanych Scaniach 

można stosować wszystkie silniki z gamy 

producenta, od rzędowej „piątki” do V8. 

Dobre, bo polskie

Scania blisko współpracuje z polski-

mi fi rmami nadwoziowymi, czego owoce 

można było zobaczyć podczas cyklu pre-

zentacji. Ciężarówki, z których większość 

można było wypróbować podczas jazdy, 

były wyposażone zgodnie z upodobaniami 

polskich odbiorców. 

Przedstawicielami lekkich wywrotek o du-

żych możliwościach przewozowych były 

wyposażone w niskie kabiny Scanie P410 

CB6×4EHZ oraz P410 CB8×4EHZ. Trzy-

osiowa miała trójstronną wywrotkę Elbo 

o objętości 14 m3, a czteroosiowa tylnozsypo-

wą „rynnę” fi rmy Meiller o objętości 17,2 m3. 

Próbą uchwycenia równowagi między 

ładownością, a dobrymi własnościami 

terenowymi były samochody z kabinami 

G i trzema osiami napędzanymi: G410 

CB6×6EHZ z trójstronną wywrotką Ski-

bickiego o objętości 14 m3 oraz G410 

CB8×6EHZ z tylnozsypową skrzynią KH-

-Kipper o objętości 18,4 m3. Kabina G 

jest wprawdzie wyżej położona, ale bar-

dziej komfortowa, zwłaszcza w tzw. wersji 

Wywrotka tylnozsypowa KH-Kipper na podwoziu G410 CB8×6EHZ 
ma objętość 18,4 m3. Zdolności transportowe godzi z podwyższoną 
dzielnością w terenie. 

Energetyczny „kombajn” P360 CB4×4HHZ z wyciągarką 
i żurawiem HMF celuje w segment, który opuszczają 
pomału wiekowe Stary 244 i 944. 

To Polacy lubią najbardziej: podwozie 
8×4 i długa, ale lekka i pojemna skrzynia 
rynnowa. Scania P410 CB8×4EHZ ma moc 
aż nadto wystarczającą. 

„Leśnik” do przewozu drewna stosowego G490 CB6×4EHZ. 
Również w tak wymagających warunkach użytkownicy liczą 
się z kosztami eksploatacji i wybierają pojazdy z dwiema 
osiami napędzanymi, które zużywają mniej paliwa.

Betonomieszarka FM Leżajsk o objętości 10 m3 
na Scanii G360 CB8×4EHZ. Budowa wyspecjalizowanych 
pojazdów nie nastręcza trudności, gdyż szwedzka firma 
blisko współpracuje z producentami zabudów. 
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dziennej, która nie kończy się od razu za 

oparciami foteli. 

Typowe betonomieszarki reprezento-

wała Scania G360 CB8×4EHZ z „gruszką” 

10 m3 FM Leżajsk. Nietypowe pojazdy 

reprezentował ciągnik G410 CA4×4EHZ 

z naczepą „half-pipe” fi rmy Skibicki. 

Segment, który Scania nazywa kon-

strukcyjnym, obejmuje bardzo różne, 

specjalistyczne pojazdy przeznaczone do 

poruszania się po drogach i bezdrożach. 

Interesującą propozycją dla leśnictwa były 

dwie ciężarówki G490 CB6×4EHZ: jedna 

z zabudową MHS Mikulski i żurawiem 

Logolift  118S, druga wykonana przez Gra-

co z żurawiem Epsilon M120Z96. Przed-

stawiciele Scanii zaobserwowali zmianę 

w preferencjach leśników. Zamiast tereno-

wych ciężarówek 6×6 wybierają oni lżejsze 

6×4, które mogą zabrać więcej ładunku i są 

bardziej ekonomiczne, zwłaszcza podczas 

jazdy z dużą prędkością po asfalcie. 

Specjalnie z myślą o przedsiębiorstwach 

energetycznych Scania przygotowała nie-

zwykle sprawny w terenie samochód P360 

CB4×4HHZ z pojedynczym ogumie-

niem tylnej osi i wyciągarką Bison 30STD 

o uciągu 13,6 t, wyposażony w skrzynię 

Konar i żuraw HMF. 

Ponadto Scania Test Tour dał pretekst 

do zaprezentowania dwóch hakowców: 

małego P320 CB4×2HSZ z zabudową KH-

-Kipper i urządzeniem załadowczym Hyva 

oraz trzyosiowego G410 LB6×2*4HNA 

z Hiabem. Ciekawostkę, o bogatym zakre-

sie zastosowań, nie tylko w branży budow-

lanej, ale również np. w rolnictwie stanowił 

ciągnik P440 LA4×2MNA z lekką naczepą 

tylnozsypową Wielton. 

Przedstawiciele Scanii przyznają, że sprze-

dawanie podwozi jest trudniejsze niż ciągni-

ków siodłowych, które są w dużej mierze do 

siebie podobne. Jednak wysiłek się opłaca, 

a znakomita opinia, jaką Scania wypracowa-

ła sobie w ostatnich latach w straży pożarnej 

jest wyjątkowym komplementem. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Paweł Paluch, 
dyrektor ds. marketingu i komunikacji Scania Polska

Przez ostatnie lata branża budowlana w zasadzie nie istniała. Przełom lat 
2008-2009 był dla nas najlepszy pod względem sprzedaży. Wówczas na-
bywców znalazło ponad 500 podwozi budowlanych Scania. Od tego czasu 
dużo pieniędzy zainwestowano w budowę dróg, jednak w dalszym ciągu jest 
jeszcze sporo do zrobienia. Duże nadzieje daje nowa transza pieniędzy, która 
ma popłynąć do nas w ramach projektów unijnych na lata 2014-2020. Blisko 
100 mld zł zostanie wydane na budowę nowej infrastruktury drogowej, około 

50 mld pochłoną naprawy już istniejącej. Prawdopodobnie są to ostatnie tak duże pieniądze, jakie nasz 
kraj dostanie od Unii Europejskiej. Już teraz obserwujemy, że rynek się odradza. Mamy wiele zapytań. 
Podczas naszego Test Tour 2015 podpisaliśmy sporo umów na dostawę pojazdów. 
W roku 2014 wśród zarejestrowanych podwozi wszystkich typów najwięcej było marki Scania. 
Jesteśmy z tego bardzo dumni. Przez lata walczyliśmy ze stereotypem, że Scania to tylko
ciągniki siodłowe. Wreszcie udało się przekonać klientów, że to nieprawda. Dostarczamy podwo-
zia spełniające wymagania stawiane w różnych branżach. Od konfiguracji napędu 4×2 do 8×8. 
Nasz sukces zawdzięczamy przede wszystkim doskonałym pojazdom i konsekwentnej pracy 
z handlowcami. Wydzieliliśmy osoby odpowiedzialne za poszczególne segmenty. Dodatko-
wo za pojazdy specjalne odpowiadają też przedstawiciele lokalni. Bardzo dobrze układa nam się 
również współpraca z firmami zabudowującymi. Podpisaliśmy strategiczne umowy z kluczowy-
mi wykonawcami w poszczególnych segmentach. Kolejną rzeczą, która miała wpływ na nasz 
zeszłoroczny wynik, było usystematyzowanie i stworzenie logicznej listy cenowej. Jest ona teraz 
lepiej dostosowana do rynku. W roku ubiegłym zarejestrowano około 200 pojazdów budowlanych, 
w tym 31 marki Scania. W tym roku szacujemy, że ogólna liczba wzrośnie do 600, a my chcielibyśmy 
mieć w tym segmencie 20-25% udział. 

Ciągnik siodłowy P440 LA4×2MNA z niską, a zatem i lekką kabiną 
oraz naczepą rynnową Wielton obiecuje wydajne przewozy wszelkich 
materiałów sypkich, nie tylko budowlanych. 

Ciągniki 4×4 są niszą, w której Scania również jest 
obecna. Scania G410 CA4×4EHZ holuje krótką naczepę 
firmy Skibicki, użyteczną przy ciężkich ładunkach. 

Partnerem Scania Test Tour 2015 był Liebherr, którego maszyny również 
można było wypróbować w praktyce. 

www.truck-van.pl

5/201522 TruckTruckVanVan&

BUDOWLANEBUDOWLANE PrezentacjaPrezentacja



Rok to za mało.
2 lata gwarancji na Oryginalne Części Zamienne MAN®
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 Gwarancja obowiązuje na Oryginalne Części Zamienne MAN® zakupione i zamontowane w Autoryzowanej Stacji  

Obsługi MAN na terenie Polski. Gwarancją nie są objęte skutki naturalnego zużycia eksploatacyjnego części. 

Szczegółowa informacja znajduje się na www.mantruckandbus.pl

Oferta obowiązuje od 01.02.2015  w Autoryzowanych Stacjach Obsługi MAN Truck & Bus na terenie Polski biorących udział w akcji promocyjnej. Dotyczy sprzedaży części zamiennych zrealizowanej na 

podstawie faktury VAT z dopiskiem „Sprzedaż i montaż objęte promocją 2 lata gwarancji zgodnie z OWG“.

MAN kann.



„TT  otal Cost of Ownership”, czyli cał-

 kowity koszt posiadania. W chwi-

 li obecnej ma dominujące znacze-

nie. Rynek się podzielił i wyspecjalizował, 

a to oznacza, że pewne pojazdy w określo-

nych zastosowaniach opłacają się bardziej 

niż inne. Iveco ma bogatą i zróżnicowaną 

ofertę, której fundamentem jest Trakker, 

a uzupełnieniem w najcięższym segmen-

cie są ciężarówki Astra. Nic dziwnego, że 

pojazdy obu marek spotyka się na licznych 

placach budów nie tylko w Europie, ale 

również na innych kontynentach. 

Mocne podstawy

Iveco zawsze było cenione za zdolność 

pracy pod dużym obciążeniem w naj-

trudniejszych warunkach terenowych. 

Zalety te wynikały ze stosowania ram 

z podłużnicami o profi lu C o grubości 

10 mm, mechanicznych zawieszeń, nie-

zmordowanych, mocnych silników i ukła-

dów przeniesienia napędu z mechaniczny-

mi blokadami międzyosiowego i osiowych 

mechanizmów różnicowych. Tego typu 

pojazdy nadal są w ofercie, zarówno jako 

podwozia, jak i ciągniki siodłowe. 

Mając jednak na uwadze potrzeby na-

bywców, fi rma proponowała dawniej i pro-

ponuje nadal lżejsze modele z ramą o gru-

bości 7,7 mm. Zawieszenie na stalowych 

resorach półeliptycznych lub parabolicz-

nych można zastąpić pneumatycznym, 

a hamulce bębnowe, odporne na zabru-

dzenie i znakomicie nadające się do cięż-

kiego terenu hamulcami tarczowymi, jakie 

na życzenie zakładane są w pojazdach, 

w których nie wszystkie osie są napędzane. 

Ta sprawdzona w praktyce baza daje 

pole do coraz to nowych innowacji, dzięki 

którym Iveco staje się bardziej przyjazne 

dla użytkownika. Lepiej zachowuje się na 

drodze, jest wygodniejsze w prowadzeniu 

i bardziej oszczędne w eksploatacji. 

Euro 6 bez kompromisów

Układ napędowy Trakkera zapewnia 

bardzo dobre osiągi, przy umiarkowanym 

zapotrzebowaniu na paliwo. Silniki Ive-

co są bardzo nowoczesne i wykorzystują 

technologię maksymalnie pozbawio-

ną elektorniki, co ułatwia eksploatację, 

zmniejsza uciążliwości serwisowe i obni-

ża koszty użytkowania. Nie mają układu 

recyrkulacji spalin EGR, co jest jedną 

z ich kluczowych zalet. Oczyszczaniem 

spalin zajmują się głównie fi ltr cząstek 

stałych i katalizator SCR, oba umieszczo-

ne w układzie wydechowym. Eliminują 

one te składniki spalin, których najtrud-

niej się pozbyć, manipulując procesem 

spalania w silniku. Mówiąc w przenośni 

„dają ulgę” dieslowi, dzięki czemu kon-

struktorzy mogli go wyregulować tak, by 

zwiększyć osiągi, co szczęśliwie zbiega się 

w dużym zakresie z dążeniem do obniże-

WprostWprost do celu do celu
Samochody budowlane Iveco mają te same zalety, co pojazdy długodystansowe 
tej marki. Jeśli skrót TCO nie jest wam obcy, z pewnością je docenicie. 

Iveco Trakker poza wersjami 
drogowymi ma również odmiany 

o podwyższonej dmc, przeznaczone 
do eksploatacji np. w kopalniach 

odkrywkowych. 

Ergonomiczna tablica rozdzielcza jest bardzo ważna 
w samochodach przeznaczonych do poruszania się w ciężkich 
warunkach. Trakker jest pod tym względem bez zarzutu. 

Atrakcyjny, bojowy wygląd ma zalety prak-
tyczne: zderzak dobrze chroni pojazd, a dolna 
osłona zabezpiecza chłodnicę i silnik. 
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nia zużycia paliwa. Iveco ma więc silniki 

mocne i ekonomiczne. 

W Trakkerze stosowane są jednostki 

z rodziny Cursor 9 (310, 330, 360 KM) 

i Cursor 13 (410, 450, 500 KM). W silni-

kach Cursor 9 o mocy 360 KM oraz Cur-

sor 13 o mocy 450 i 500 KM stosowane 

są turbosprężarki o zmiennej geometrii 

VGT. Dzięki nim diesle te płynnie „odda-

ją moc” w szerokim zakresie obrotów. Nie 

występuje tzw. „turbo-dziura”. Ma to zna-

czenie nie tylko dla komfortu kierowcy, ale 

również pomaga poruszać się w trudnym 

terenie, gdzie zarówno niedobór, jak i rap-

towny skok momentu obrotowego może 

być szkodliwy. Jednostki o mocy 310, 330 

i 410 KM mają prostszą konstrukcyjnie 

turbosprężarkę z zaworem upustowym, 

która spełnia tę samą funkcję i zapewnia 

podwyższony moment obrotowy już przy 

niskich obrotach silnika. 

Skrzynie biegów dostarcza fi rma ZF. 

W lżejszych pojazdach są to manualne 

skrzynki o 9 przełożeniach. W cięższych 

znajdziemy „szesnastki” ZF Ecosplit 4 

z układem pneumatycznego wspomaga-

nia zmiany biegu. Ponadto w rezerwie są 

zautomatyzowane, 12-biegowe skrzynie 

EuroTronic II. O ile w dalekim transporcie 

tego typu przekładnie są już właściwie nor-

mą, to do budownictwa wciąż torują sobie 

drogę. Nowoczesne oprogramowanie po-

zwala im znakomicie radzić sobie w trud-

nym terenie. Zapewniają przy tym znaczne 

oszczędności. Użytkownicy mogą się spo-

dziewać spadku zużycia paliwa, choć na 

to będą miały decydujący wpływ warunki 

i sposób eksploatacji. Ze 100-procentową 

pewnością mogą natomiast oczekiwać 

spadku wydatków na wymianę sprzęgła, 

zespołu bardzo szybko zużywającego 

się w ciężkich warunkach terenowych, 

zwłaszcza gdy kierowca nie ma wprawy. 

Zautomatyzowana skrzynia EuroTronic II 

eliminuje w praktyce możliwość uszko-

dzenia sprzęgła. 

Nic nie uronić

Nierzadko spotyka się opinię, że zarów-

no podwyższone spalanie, jak i przyspie-

szone zużycie pojazdów leży „w naturze” 

pracy na budowie czy w kopalni odkryw-

kowej. To prawda tylko w części. Poza 

wspomnianą skrzynią EuroTronic II Iveco 

proponuje inne rozwiązania, które wydłu-

żają żywotność samochodu i sprzyjają ni-

skim kosztom użytkowania. 

Jednym z najważniejszych jest mieszany 

hamulec silnikowy CEB (ang. Combined 

Engine Brake), występujący m.in. wraz 

z silnikiem o mocy 410 KM. Integruje 

on w sobie hamulec dekompresyjny oraz 

„górski”, dławiący wydech spalin. Wy-

korzystuje zawór motylkowy, znajdujący 

się w kolektorze wydechowym. Zawór 

wytwarza ciśnienie zwrotne gazów wyde-

chowych, które zmniejsza obroty silnika 

i zwiększa siłę hamowania. Tego typu ha-

mulec oraz inne, stosowane przez Iveco 

zwalniacze ograniczają zużycie hamulców 

zasadniczych i zmniejszają koszty serwisu. 

Nieco mniej oczywistą rolę w reduk-

cji kosztów odgrywa system ECAS (ang. 

Electornically Controlled Air Suspension), 

występujący w pojazdach z pneumatycz-

nym zawieszeniem osi. Zwiększa on sta-

bilność pojazdu w różnych warunkach: na 

różnych nawierzchniach i pod zmiennym 

obciążeniem. Reguluje również ciśnienie 

hamowania w zależności od nacisku na 

osie. Wpływa pozytywnie m.in. na zmniej-

szenie zużycia ogumienia. 

Piasek, beton, urobek

Trakkery są dostępne z 2, 3 i 4 osiami, 

z których napędzane mogą być wszystkie, 

jedna (4×2) lub dwie (6×4, 8×4). Do wybo-

ru jest krótka kabina Hi-Land lub sypialna, 

niska Hi-Track. Jako jedne z najbardziej 

uniwersalnych Iveco wskazuje podwozia 

6×4 z silnikami Cursor 13 oraz ramą z po-

Ciężarówki Astra pośredniczą między Trakkerem a wodzidłami. Są wyspecjali-
zowanymi pojazdami o znakomitych własnościach terenowych, przystosowanymi 
do używania w najtrudniejszych warunkach drogowych i klimatycznych. 

Podwozie Iveco łatwo daje się adaptować do różnego typu zabudów, 
od tynozsypowych „rynien”, poprzez wywrotki trójstronne do wysokich 
kiprów przeznaczonych np. do transportu urobku. 

dłużnicami o grubości 10 mm. Niemniej 

w obecnych warunkach, gdy liczy się każdy 

kilogram ładunku i litr paliwa, atrakcyjną 

propozycją są również pojazdy 8×4 z ramą 

7,7 mm, które przy zastosowaniu krótkiej 

kabiny i jednego z dłuższych rozstawów osi 

zostawiają dużo miejsca na pojemną skrzy-

nię wywrotki lub dużą „gruszkę” betono-

mieszarki. Wprawdzie nie można się nimi 

wybrać w bardzo ciężki teren, ale też dowóz 

materiałów budowlanych nie wiąże się dziś 

na ogół z koniecznością zjeżdżania w kom-

pletne bezdroża. Nowoczesny plac budowy 

przewiduje utwardzone drogi dojazdowe. 

Alternatywą dla najcięższych Trakkerów są 

ciężarówki Astra. Korzystają z silników o mocy 

dochodzącej do 560 KM i mają wyższą masę 

całkowitą niż analogiczne warianty Trakkera. 

Techniczna masa całkowita podwozi Euro 5 

i Euro 6 dochodzi do 50 t, są więc już bliskie 

wozidłom. W zestawie Astry trzyosiowe mogą 

osiągać dmc przekraczającą 250 ton, a czte-

roosiowe nawet 300 t w zależności od wypo-

sażenia. Kabina kierowcy z poszyciem z two-

rzywa na stalowym szkielecie jest estetyczna 

i wytrzymała. Poza manualnymi i zautomaty-

zowanymi skrzyniami, Astra oferuje klasycz-

ne „automaty” Allison z przekładnią hydro-

kinetyczną. Gamę modeli ciężarówek tworzy 

HD9 oraz cięższy HHD9, który w wariancie 

6×6 ma dmc 50 t zamiast 40 t jak HD9, a 8×6 

i 8×8 60 t zamiast 50 t w analogicznych HD9. 

Dalej są już tylko wozidła: przegubowe ADT 

i sztywne RD. 

Iveco ma odpowiedni pojazd zarówno 

dla tych, którzy liczą się z kosztami, jak 

i dla tych, którzy muszą dodatkowo liczyć 

się z bardzo ciężkimi ładunkami i ekstre-

malnie trudnym terenem. Gama silników 

Euro 6 tylko z SCR oraz liczne udoskona-

lenia głównych podzespołów w połączeniu 

ze zindywidualizowaną opieką serwiso-

wą sprawiają, że Iveco przyczynia się do 

zwiększenia zysków użytkownika. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Iveco
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Dwie linie pojazdów specjalnych 

– Unimog i Zetros są najlepszymi te-

renówkami wśród pojazdów użytko-

wych Mercedesa. Ten pierwszy występuje 

teraz jako U 4023 i U 5023, zastępując ofe-

rowane dotychczas U 4000 i 5000. Są bar-

dziej przyjazne środowisku i wytrzymal-

sze, a przy tym równie dzielne w terenie 

jak każdy z prawie 400 tys. sprzedanych 

przez 69 lat istnienia Unimoga. 

Do pracy w terenie

Naturalne środowisko Unimogów 

U 4023 i U 5023 zaczyna się tam, gdzie koń-

czą się utwardzone drogi. Ich parametry te-

renowe po prostu mówią same za siebie: kąt 

natarcia 44°, kąt zejścia 51°, kąt rampowy 

34°, zdolność pokonywania wzniesień 45°, 

nachylenie zbocza 38°, głębokość brodze-

nia sięgająca 1,2 m. Pod niektórymi wzglę-

dami nowa generacja modelu może nawet 

pochwalić się jeszcze większą sprawnością 

terenową od poprzednika.

Spawana rama z rurowymi poprzecznica-

mi gwarantuje wytrzymałość i elastyczność 

skrętną do 600 mm. Osie są połączone ze 

skrzynią biegów za pośrednictwem rury re-

akcyjnej i przegubu kulowego, co umożliwia 

ich wykrzyżowanie pod kątem nawet 30°. 

W sytuacjach ekstremalnych kierowcę 

wspiera dołączany napęd na wszystkie koła, 

dołączane blokady dyferencjałów oraz cen-

tralny system pompowania opon. System 

ten nazwany „Tirecontrol Plus” został prze-

projektowany, dzięki czemu ciśnienie w ogu-

mieniu właściwe dla aktualnych warunków 

jazdy można łatwo ustawić za pośrednic-

twem ekranu na kokpicie, wybierając jeden 

z trzech zdefi niowanych programów: „road” 

(droga), „sand” (piasek) oraz „bad surface” 

(zła nawierzchnia). Ekstremalne warunki 

użytkowania – odśnieżanie dróg położonych 

wysoko w górach, pomoc ofi arom katastrof, 

operacje dźwigowe, budowy rurociągów, da-

lekie wyprawy, a także transport pasażerski 

– to dla niego chleb powszedni.

Nie tylko jeździ, ale też wozi

Podobnie jak wszystkie inne pojazdy 

użytkowe Mercedesa, symbol nowego 

Unimoga informuje o jego mocy silnika: 

w tym przypadku jest to człon „23”. Pierw-

sze dwie cyfry w nazwie to rodzaj pojaz-

du. Największa różnica między modelami 

U 4023 oraz U 5023 dotyczy osi i ram, a co 

za tym idzie – obciążenia osi oraz dopusz-

czalnej masy całkowitej. W przypadku 

U 4023 wynosi ona 10,3 t, a U 5023 – 14,5 t.

Szereg specjalistycznego wyposażenia 

i fi rmy zajmujące się budową niestandar-

dowych nadwozi pomagają dostosować 

Unimoga do najbardziej zróżnicowanych 

wymagań. Skrzynia ładunkowa z plande-

ką to jego podstawowa zabudowa. Spa-

wana rama i osłonięte elementy podwo-

zia wskazują, że konstrukcja ma sprostać 

najwyższym obciążeniom. Osie zostały 

wzmocnione, a wszystkie kluczowe podze-

społy są chronione przed uszkodzeniami 

lub zlokalizowane w miejscach nienara-

żonych na kontakt z przeszkodami. A jeśli 

Unimogowi przyjdzie walczyć z pożarami, 

przed nadmierną temperaturą zabezpie-

czą go montowane opcjonalnie, specjalne 

osłony termiczne. Osłaniają one wszystkie 

kluczowe przewody, zbiornik AdBlue, ka-

talizator, akumulator oraz elementy ukła-

du hamulcowego.

Więcej przestrzeni

Sprawdzona koncepcja kabiny z krótką 

maską towarzyszy terenowemu Unimo-

gowi od 1974 r., ale niedawno projektanci 

musieli skonfrontować jej projekt z normą 

Euro 6. W efekcie trzeba było przesunąć 

jednostkę napędową o metr do tyłu. Prze-

mieszczenie silnika pozwoliło przy okazji 

na korzystanie bezpośrednio z wałka od-

bioru mocy jednostki napędowej, toteż 

osprzęt może być napędzany niezależnie 

od sytuacji na drodze, w przeciwieństwie 

do wałków połączonych z przekładnią 

(które są nadal w ofercie). W porównaniu 

z poprzednikiem kabina jest o 120 mm 

dłuższa i nieco wyższa, a dzięki przemiesz-

czeniu sterowania skrzynią z konsoli cen-

Gwiazda w piachu
Pojechaliśmy do ośrodka off-roadowego w Horstwalde 
pod Berlinem, by „zakopać” nowego terenowego Unimoga. 
Nie udało się.

U 5023 z pewnością będzie rzadko eksploato-
wany jako pojazd kempingowy. We wnętrzu 
auta z zabudową kontenera mieszkalnego 
Bliss Mobil znalazły się m.in. kanapa, lodówka, 
kuchenka, prysznic oraz ubikacja.

Wykrzyżowanie osi U 4023 i U 5023 to 30O. 
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu rury 
teleskopowej, w której pracuje wał napędzający 
tylną oś. Ta, oprócz funkcji prewencyjnej, 
pełni też rolę elementu zawieszenia.

www.truck-van.pl

5/201526 TruckTruckVanVan&

BUDOWLANEBUDOWLANE PrezentacjaPrezentacja



tralnej na kolumnę kierownicy (rozwiąza-

nie podobne w obsłudze do Powershift  3),

wnętrze oferuje znacznie więcej przestrze-

ni.

Kabinę także wzbogacono o nowe ele-

menty wykończenia. Wielofunkcyjna 

kierownica z regulowaną kolumną, wie-

lofunkcyjne przyciski i panel wskaźników 

z dużym wyświetlaczem, podobnie jak bar-

dziej wydajny system chłodzenia i ogrzewa-

nia, zapewniają kierowcy wygodne warunki 

jazdy i pracy. Na nowo zaprojektowano tak-

że wejście do kabiny z głównymi i pomoc-

niczymi stopniami, dwoma lub trzema – za-

leżnie od potrzeb.

Jeden wariant

Unimoga napędza 4-cylindrowy, rzę-

dowy silnik OM 934. Bez turbodołado-

wania z intercoolerem nie osiągnąłby ofe-

rowanej obecnie mocy 170 kW (231 KM). 

Ciekawym jest zastosowanie elektronicz-

nie sterowanych charakterystyk silnika 

(szosowa/robocza), gdyż jazda drogowa 

cechuje się innymi wymaganiami niż 

jazda robocza z pracującymi urządzenia-

mi zewnętrznymi. Tak jak dotychczas, 

kierowca ma do dyspozycji 8 przełożeń 

do jazdy do przodu i 6 do tyłu, a także 

opcjonalne przełożenia pełzające do za-

stosowań terenowych w zakresie pręd-

kości 2,5÷35 km/h. Przekładnię nowego 

Unimoga dodatkowo zoptymalizowano 

i usprawniono. W rezultacie dużo szyb-

ciej zmienia biegi i wymaga rzadszych 

przeglądów. Do jej obsługi służy dźwi-

gnia na kolumnie kierownicy – ta sama, 

która steruje funkcją szybkiej zmiany 

kierunku jazdy (EQR). Sprzęgło przeno-

si silnikowy moment o wartości 900 Nm. 

Jest to jednotarczowe, cierne sprzęgło 

z automatyczną regulacją. Poza tym 

U 4023 oraz U 5023 wyposaża się w 160-li-

trowy zbiornik paliwa oraz pneumatyczny 

układ hamulcowy (ciśnienie podwyższone 

do 18 bar) z wyłączanym podczas pokony-

wania terenu 4-kanałowym układem ABS, 

a także w korektor siły hamowania ALB 

w zależności od obciążenia. Nowy jest 

także podwójnie zsynchronizowany de-

kompresyjny hamulec silnikowy, który 

generuje moc hamowania do 180 kW. Na 

każdy cylinder silnika przypada tu osobna 

jednostka hamulca silnikowego. Wyso-

ka sprawność hamowania zdecydowanie 

zmniejsza zużycie konwencjonalnego 

układu hamulcowego i korzystnie wpływa 

na ekonomikę eksploatacji.

Dla wszystkich modeli zastosowano sztywne mosty wyposażone w bloka-
dy dyferencjałów, rewersyjny układ przeniesienia napędu ułatwiający mane-
wrowanie i łatwą zmianę kierunku jazdy. W wyższych modelach są mosty 
portalowe poprawiające prześwit pojazdu. Unimog nie występuje z pod-
wójnym ogumieniem, co również poprawia jego właściwości terenowe. 

W najnowszym modelu silnik 
został umiejscowiony bardziej 
centralnie, co pozwoliło na 
przesunięcie środka ciężkości 
i poprawę właściwości pojazdu. 

Poprawiono pracę skrzyni, skracając 
czas zmiany biegów. Odbywa się ona za 
pośrednictwem ramienia przy kolumnie 
kierownicy, obejmującego elektroniczną 
funkcję szybkiego cofania (EQR).
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ogień idą podjazdy i zjazdy. Niby „bułka 

z masłem”, ale 65-procentowe wzniesienie 

to już nie przelewki. Tu należy załączyć 

pierwszy bieg (z reduktorem) i nie używać 

pedału gazu. Krótki zwis przedni sprawia, 

że Unimog wspina się niemal pionowo 

bez protestów. Robi wrażenie. Co ciekawe 

załączanie blokad (za pomocą sprzęgieł 

kłowych) odbywa się w bardzo przyjazny 

sposób: bez zatrzymywania, jednym po-

krętłem. Nic trudnego – jakbyśmy włącza-

li radio. Kolejna przeszkoda to betonowy 

stopień o wysokości 0,4 m. Włączam re-

duktor terenowy (wizerunek zajączka to 

jazda bez reduktora, żółwik – z reduk-

torem). W ekstremalnych warunkach, 

podczas jazdy z uruchomionym napędem 

na obie osie bardzo pomocne okazują się 

blokady dyferencjałów. Przeszkoda drob-

na, ale wymagająca. Dalej na horyzon-

cie pojawiają się betonowe fałdy, które 

pozwalają zademonstrować wykrzyż osi 

auta do 30°. Kolejne wyzwanie to beto-

nowy rów z wodą, do którego wjeżdża 

się z pochyłości prawie 40°. Auto nurkuje 

w mętną, zielonkawą wodę, przez chwilę 

nic nie widać. Jedną z ostatnich prób jest 

pokonanie błotnistego rowu i grząskich 

piachów. Skoro ze wszystkich prób Uni-

mog wyszedł obronną ręką, to może tu-

taj ugrzęźnie lub się zakopie? Nic z tych 

rzeczy. Unimog jest wyposażony w po-

jedyncze opony 365/80 R20, a tylne koła 

podążają śladem przednich, korzystając 

z ubitej przez nie nawierzchni, bez gene-

rowania dodatkowych oporów. W przy-

padku jednak jakiejkolwiek opresji lepiej 

nie katować napędów tylko użyć... głowy. 

Elektropneumatyczne przełączanie re-

wersyjne EQR zostało opracowane po to, 

by zapobiegać poślizgom kół w trakcie 

zmiany biegów przód/tył. Szybki rewers, 

okazuje się niezwykle pomocny, gdy chce 

się rozbujać auto i wyjechać z błota czy 

piasku. Na niepewnych podłożach zale-

ca się też upuścić trochę powietrza z kół, 

zwiększając tym samym powierzchnię 

styczności auta z podłożem. 

Wydawałoby się, że w poprzednim stu-

leciu w pojazdach użytkowych wszystko 

już wymyślono, jednak w Unimogu znów 

posuwamy się o krok na przód. Powie-

rzenie jego produkcji zakładom w Wörth 

pozwala na współdzielenie procesów pro-

dukcyjnych z modelami Zetros i Econic, 

co zapewnia szybki dostęp do części i gwa-

rantuje najwyższą jakość oraz wydajność 

montażu.

Unimogi są to wybitnie specjalistycz-

ne pojazdy przygotowane do wykorzy-

stywania w najtrudniejszych warunkach 

klimatycznych i drogowych. W Polsce ze 

względu na wysoką cenę ich sprzedaż ma 

jednostkowy charakter. Pojedyncze eg-

zemplarze pracują w leśnictwie, energety-

ce, wojsku i straży pożarnej. ▐

Michał Mariański
Fot. Daimler, M. Mariański

Z głową

Do testów producent przygotował kilka 

modeli U 4023 i U 5023 z plandekami bądź 

nie, jeden wyposażony był także w konte-

ner mieszkalny Bliss Mobil. Unimog opie-

ra się na „zdeformowalnej” ramie z dwóch 

podłużnic w kształcie litery U i poprzecz-

nic o przekroju kołowym. Chodzi o to, że 

w przeciwieństwie do lżejszego Unimoga 

z serii U 300/400/500 stały kontakt czte-

rech kół z podłożem zapewnia nie tylko 

zawieszenie o ogromnym skoku, ale także 

rama, która w ciężkim terenie ulega skrę-

ceniu, zwiększając kąt wykrzyżowania osi. 

Brzmi poważnie, prawda?

Producent przygotował odcinek z wy-

jątkowymi przeszkodami. Wnętrze Uni-

mogów jest funkcjonalne, jednak biorąc 

pod uwagę wielogodzinną pracę pojazdu, 

to konieczność. Ruszamy. W trybie ma-

nualnym przerzucamy biegi jak manetką 

w autach osobowych, w trybie automatycz-

nym nie trzeba już nic robić. Na pierwszy 

Warto zwrócić uwagę, że silnik, skrzynia biegów, 
zabudowa i kabina są elastycznie podparte w trzech 
punktach. Pozwala to „pracować” ramie podczas 
jazdy w terenie. Rama ma wyjątkowo dużą 
odporność ma skręcanie i zginanie 
oraz charakterystyczne, 
obniżające się w części środkowej 
zagłębienie (tzw. rama łukowa).

Dzięki przemieszczeniu tradycyjnej dźwigni 
zmiany biegów z konsoli centralnej na kolumnę 
kierownicy (rozwiązanie podobne w obsłudze do 
Powershift 3), wnętrze oferuje znacznie więcej 
przestrzeni i łatwe przechodzenie z lewej strony 
na prawą i odwrotnie.

Jeśli Unimogowi przyjdzie walczyć z pożarami, przed nadmierną 
temperaturą zabezpieczą go montowane opcjonalnie, specjalne 
osłony termiczne z włókien szklanych. Jest ponadto możliwy 
układ spryskujący wodą ogumienie w przypadku poruszania się 
po rozżarzonych podłożach. Wersja strażacka posiada specjalny 
właz dachowy do obserwacji otoczenia.

W nowej serii modelowej 
terenowy Unimog nadal jest 
fabrycznie dostępny 
z charakterystyczną, podwójną 
kabiną, zapewniającą przestrzeń 
nawet dla siedmiu osób.
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O d rynkowej premiery 

nowych serii pojazdów 

budowlanych Renault 

Trucks C i K minęło półtora 

roku. To wystarczający czas na 

to, żeby wystawić świadectwo 

tym samochodom. Głosy pły-

nące z europejskich fi rm prze-

wozowych są bardzo pochlebne.

„Jeżeli obiecujemy naszym 

klientom ładowność 20 ton, 

musimy dotrzymać słowa – wy-

jaśnia Mac McMurdo, dyrektor 

generalny brytyjskiej fi rmy G. 

Webb Haulage Ltd., specjali-

zującej się w usuwaniu i trans-

porcie odpadów. Nowa seria C 

stanowi idealne rozwiązanie: 

„Analizując ofertę pojazdów 

spełniających normę emisji 

spalin Euro 6, a zwłaszcza pa-

rametry podwozi, zwróciliśmy 

uwagę na wyjątkowo niską 

masę własną Renault Trucks C”. 

Zakupiony Renault Trucks C 

8×4 jest pierwszym pojazdem 

tej marki we fl ocie fi rmy. Po 

kilku miesiącach użytkowania 

ocena jest bardzo pozytywna. 

„Zużycie paliwa jest dobre. Za-

dowoleni są również kierowcy: 

zwłaszcza z komfortu jazdy 

i  dużej kabiny. Ogólnie, wszy-

scy jesteśmy zadowoleni z na-

szego pierwszego Renault”.

O znacznej poprawie eko-

nomiki paliwowej po zakupie 

czterech Renault Trucks C 320 

6×2 mówi również Martin Mo-

ran, dyrektor MP Moran – fi r-

my specjalizującej się w dosta-

wie materiałów budowlanych 

i instalacyjnych. „Zaczęliśmy 

porównywać dane o zużyciu 

paliwa i wygląda na to, że już 

teraz jesteśmy o ponad 10% 

na plusie. Nasi kierowcy zde-

cydowanie polubili swoje no-

we pojazdy, ceniąc sobie wy-

godne kabiny serii C. Pojazdy 

Renault Trucks użytkujemy od 

2010 r. i zawsze byliśmy pod 

wrażeniem ich wydajności 

i niezawodności, więc zdecy-

dowaliśmy się na tę markę rów-

nież w przypadku modeli 

Euro 6.

Przesądziło 
doświadczenie

Terrafi rma Roadways Ltd, 

fi rma układająca tymczaso-

we nawierzchnie drogowe, 

użytkuje dwa pojazdy Renault 

Trucks C 430 6×4. „Nasze sa-

mochody są intensywnie wy-

Przemyślany wybór
Nowe pojazdy budowlane Renault Trucks serii C i K wzmacniają swoją pozycję 
w Europie. Ci, którzy odebrali je w 2014 r., chwalą za: wytrzymałość, dużą ładowność, 
niskie zużycie paliwa oraz wyjątkowy komfort jazdy. 

Piotr Ziemniak, 
Dział Sprzedaży Podwozi Renault Trucks

Typoszeregi Renault Trucks C i K zaprojektowane są z myślą o spełnieniu potrzeb klientów 
z szeroko rozumianego segmentu transportu budowlanego (roboty ziemne i wyburzeniowe, 
transport materiałów budowlanych czy betonu). 
Seria K szczególnie dedykowana jest do ciężkich robót ziemnych (kopalnie, kamienioło-
my), transportu maszyn budowlanych, robót drogowych, które to zastosowania wymagają 
pojazdów o bardzo dużej ładowności, wytrzymałości, zdolności pokonywania przeszkód 
terenowych i mocy silnika.

Nasze pojazdy oferujemy również pod inne zastosowania, np. dla firm komunalnych, do transportu drewna, utrzy-
mania dróg czy też dla sektora agro. Wykonanie zabudowy ułatwiają podłączenia do ramy pośredniej czy różnorod-
ne złącza elektryczne. Producent zabudowy może zaprogramować wyświetlacz pojazdu, tak aby pojawiały się tam 
komunikaty związane z eksploatacją zabudowy. Kompaktowy układ oczyszczania spalin zajmuje niewiele miejsca 
na ramie i pozwalana na montaż różnorodnego wyposażenia. Można u nas zamówić pojazd z określoną przez 
zabudowcę długością zwisu tylnego. Dzięki temu rama pojazdu nie jest cięta, co wpływa na jej trwałość, a także 
skraca czas konieczny do skompletowania pojazdu. Poprzez stronę internetową BodyBuilder Portal udostępniamy 
również instrukcje i rysunki podwozi (zarówno już wyprodukowanych, jak i będących jedynie wstępną ofertą). Dodat-
kową pomocą dla firm zabudowujących jest BodyBuilder Tool – oprogramowanie umożliwiające parametryzowanie 
pojazdu skompletowanego (np. zdalne włączanie i wyłączanie silnika czy też PTO, regulacja obrotów silnika itd.) 
Od momentu premiery nowej gamy w zdecydowanej większości nabywcami naszych pojazdów byli klienci wykonują-
cy transport dalekobieżny kupujący pojazdy serii T. Wynika to w głównej mierze ze stałego, dużego zapotrzebowania 
na takie pojazdy przy jednoczesnym ograniczonym zapotrzebowaniu na pojazdy budowlane. Dla wielu osób trwająca 
właśnie Karawana Extreme Engineering jest pierwszym kontaktem z gamą K. Dzięki niej klienci mogą zapoznać się 
zarówno z nową kabiną, silnikami, jak również dowiedzieć się o zastosowanych rozwiązaniach i szerokiej ofercie 
począwszy od pojazdów 4×2 aż po 8×6. Wrażenia są bardzo pozytywne.
Dotychczas nasza sprzedaż koncentrowała się głównie na pojazdach gamy T. W tym roku więcej uwagi poświecimy 
promowaniu pozostałych modeli z naszej oferty. Jeśli chodzi o pojazdy budowlane myślę, że tegoroczne wyniki będą 
co najmniej 3-krotnie lepsze w porównaniu z ubiegłym rokiem.
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korzystywane w terenie – wy-

jaśnia dyrektor zarządzający 

Hugh Robertson. – W takich 

warunkach zautomatyzowana 

skrzynia biegów Optidriver 

i duży prześwit serii C  ujaw-

niają pełnię swoich zalet. Je-

stem także zadowolony z sys-

temu telematycznego Renault 

Optifl eet. Narzędzie to znacz-

nie ułatwia nam zarządzanie 

i monitorowanie sposobu użyt-

kowania pojazdów.

Firma JPF Construction SA 

jako pierwsza w Szwajcarii ode-

brała Renault Trucks C w kon-

fi guracji pięcioosiowej. „De-

cyzja o zakupie tego pojazdu 

została podjęta przez kolegium 

złożone z pracowników warsz-

tatu i kierowców – informuje 

Jean-Gabriel Kolly, menedżer 

ds. logistyki. – Renault Trucks 

zaoferowało dopracowane roz-

wiązanie techniczne, zaś dodat-

kowym argumentem były nasze 

dotychczasowe, pozytywne doś-

wiadczenia z tym producentem. 

„W porównaniu z pojazdami 

poprzedniej generacji, nowy 

model jest jak limuzyna! Nie-

zwykle łatwy w kierowaniu 

i komfortowy – zapewnia Ro-

sario Cucuzza, jeden z kierow-

ców nowego C 480.

Kilka miesięcy temu pięcio-

osiowe Renault Trucks C 10×4 

wybrała także inna szwajcarska 

fi rma: MST SA, w porozumie-

niu z Henry Transports. – „Na-

sze pięcioosiowe pojazdy ważą 

16 ton. To wysoce konkuren-

cyjna wartość, która pozwala 

optymalnie wykorzystywać wy-

wrotkę o pojemności 17 m³ 

– wyjaśnia Yves Morand, dyrek-

tor MST SA. – Co więcej, zauto-

matyzowana skrzynia biegów 

Optidriver jest nie tylko wyjąt-

kowo przyjazna dla kierowcy, 

ale także zapewnia niskie zuży-

cie paliwa – a silnik z łatwością 

rozwija pełną moc podczas jaz-

dy na niskich biegach. Wypo-

sażone w podnoszoną skrzynię 

z  przesuwnym systemem roz-

ładunku, dwa pojazdy C 520 są 

odpowiednie do realizacji każ-

dego zadania transportowego.

We Francji fi rma inżynieryj-

na Martel Group postawiła na 

Renault Trucks K. Jej szefów, 

Fabricea Martela i Lionela Mar-

tela, przekonała wytrzymałość 

pojazdów z tej serii. Wybrany 

przez nich model K 8×4 zo-

stał przeznaczony do realizacji 

najcięższych zadań transpor-

towych. „Pojazd ten zastąpił 

wozidło przegubowe. Podłoże 

w kamieniołomie jest twarde, 

a drogi kręte i ciasne. W rezul-

tacie, w naszym wozidle doszło 

do uszkodzenia mostów napę-

dowych. Na Renault Trucks K 

możemy załadować tyle samo, 

a przy tym jest połowę tańsze! 

Pojazd ten doskonale spełnia 

nasze, dość specyfi czne potrze-

by. To pierwsze Renault Trucks 

K we fl ocie fi rmy. A zostały już 

zamówione dwa kolejne eg-

zemplarze.

Nie tylko dla mężczyzn

Ubiegłej jesieni swoje 

pierwsze Renault Trucks K 

odebrała fi rma ADS Dépan-

nage. Jest to model K 520 

zabudowany żurawiem na 

obrotnicy, pełniący funkcję 

pojazdu serwisowego. „Ce-

chami rozstrzygającymi były:

moc silnika, zautomatyzowa-

na skrzynia biegów i wysokość 

kabiny. W trudnym terenie 

ten pojazd zapewnia dobrą wi-

doczność i umożliwia sprawne 

prowadzenie napraw” – pod-

kreśla Jean-François Delamot-

te, dyrektor zarządzający ADS 

Dépannage Group. Niedawno 

fi rma odebrała drugie Renault 

Trucks K 520 KM. 

Gdy Eddie Stal, dyrektor 

zarządzający STAL TP, po raz 

pierwszy zobaczył nową gamę 

pojazdów Renault Trucks, se-

Mac McMurdo, 
dyrektor generalny 
brytyjskiej firmy 
G. Webb Haulage Ltd.

„
 Zużycie paliwa jest 

dobre. Zadowoleni są również 
kierowcy: zwłaszcza z komfor-
tu jazdy i dużej kabiny”

Hugh Robertson, 
dyrektor zarządzający 
w Terrafirma Roadways Ltd. „

 Jestem zadowolony 
z systemu telematycznego 
Renault Optifleet. Narzędzie 
to znacznie ułatwia nam 
zarządzanie i monitorowanie
sposobu użytkowania 
pojazdów”
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ria K wywarła na nim ogrom-

ne wrażenie. Późniejsza jazda 

próbna przekonała go całko-

wicie. Kierowcą zamówio-

nej przez niego wywrotki na 

podwoziu Renault Trucks K 

520 8×4 jest kobieta, 24-letnia 

Fanny Dall’Armellina. „Renault 

Trucks K przypadło Fanny do 

gustu. Jest komfortowe, zwrot-

ne i dzięki dużej mocy z łatwo-

ścią pokonuje strome podjazdy 

na niektórych naszych budo-

wach. Doskonała widoczność 

z kabiny zapewnia jej dodatko-

we poczucie bezpieczeństwa. 

Ja zaś szczególnie sobie cenię 

dobre relacje z siecią serwisową 

Renault Trucks, która zawsze 

wsłuchuje się w nasze potrze-

by” – mówi Eddie Stal.

Podobnego wyboru dokonał 

również hiszpański Generali-

tat Catalunya, zamawiając dla 

swojej spółki komunalnej Re-

maqui pojazdy Renault Trucks 

K 6×6 na potrzeby zimowego 

utrzymania dróg.

Z trudnymi zimami muszą 

zmagać się także przewoźnicy 

w  Rosji. Wytrzymałość serii K 

docenił Sibavtotrans  LC, za-

mawiając model K 480 6×2. 

To pierwsze Renault Trucks 

użytkowane w tej fi rmie. Będzie 

wykorzystywane m.in. w trans-

porcie produktów naft owych.

Sukholozhskoe ATP, inna 

rosyjska fi rma transportowa, 

już zdążyła poznać praktycz-

ną wartość pojazdów Renault 

Trucks podczas surowych zim 

w Rosji i pozostaje lojalna wo-

bec marki. W rezultacie, fi r-

ma zamówiła partię nowych 

ciągników siodłowych C 430 

z przeznaczeniem dla trans-

portu cementu i propanu.

W Holandii serię C docenił 

Boogaard BV za wszechstron-

ność pod względem możli-

wości zabudowy. Niedawno 

fi rma ta odebrała kluczyki do 

pojazdu C 430 6×2, zabudo-

wanego żurawiem Palfi nger 

o udźwigu 50 tm w połączeniu 

z niską platformą ładunkową 

Nie z nami – postaw na czerwone!

   Kompetencja
  Pasja

 Grupy DBK

Eddie Stal, 
dyrektor zarządzający 
STAL TP „

 Renault Trucks K 
jest komfortowe, zwrotne 
i dzięki dużej mocy 
z łatwością pokonuje strome 
podjazdy na niektórych 
naszych budowach”

Yves Morand, 
dyrektor MST SA „

 Zautomatyzowana 
skrzynia biegów Optidriver 
jest nie tylko wyjątkowo 
przyjazna dla kierowcy, ale 
także zapewnia niskie zużycie 
paliwa – a silnik z łatwością 
rozwija pełną moc podczas 
jazdy na niskich biegach”

(o wzniosie zaledwie 1,15 m 

nad podłożem). Montaż tak 

potężnego żurawia był możli-

wy dzięki niskiej masie własnej 

podwozia oraz jego fabryczne-

mu przygotowaniu do zabudo-

wy. Wyzwaniem było zbudo-

wanie pojazdu wystarczająco 

wytrzymałego, który mógłby 

stanowić bazę dla żurawia, bez 

kompromisów pod względem 

zwrotności i ładowności uży-

tecznej. 

Uzyskano to m.in. poprzez 

zastosowanie przedniej osi 

o nośności 9 t. W procesie za-

budowy wspomagano się doku-

mentacją dostępną na Bodybu-

ilder Portal. Ta specjalna strona 

internetowa udostępnia fi rmom 

zabudowującym wszystkie nie-

zbędne informacje techniczne, 

pozwalając skrócić czas zabu-

dowy pojazdu nawet o 20% 

i osiągnąć większą niezależność 

w konstruowaniu zabudowy. 

Zdaniem Barry’ego Boogaarda, 

menedżera Boogaard BV, rezul-

tat spełnia, a nawet przewyższa 

jego wymagania. „Pojazd ten 

łączy w sobie parametry tech-

niczne serii C z komfortem 

serii T – podkreśla z satysfak-

cją Barry Boogaard. – To ideal-

ny pojazd dla naszych potrzeb 

i jesteśmy z niego bardzo dum-

ni”. ▐

Fot. Renault
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Duża w tym zasługa naczepy. Skrzy-

nia jest skomponowana z blach ze 

stali o wysokiej wytrzymałości. Boki 

są z 4-milimetrowej Hardox 450, a ściany 

przednia i tylna oraz podłoga z 5-milime-

trowej. Jest to druga co do twardości, trud-

nościeralna stal z gamy Hardox. Zapewnia 

skrzyni wysoką odporność na takie ładun-

ki jak żwir czy kruszywo, a użycie cieńszej 

blachy na bokach służy obniżeniu masy 

własnej pojazdu. Podłużnice ramy podwo-

zia wykonano ze stali Domex 690 XPE/PAS 

700. Naczepa gotowa do drogi przy objęto-

ści skrzyni 25 m3 ma masę 6,5 t. Techniczna 

dopuszczalna masa całkowita wynosi 39 t. 

Ciągnik może osiągać w zestawie dmc 

do 42 t. Ma adekwatną do tego moc blisko 

440  KM. Niska kabina sypialna Sleeper 

Cab obniża masę pojazdu i zapewnia mu 

korzystne własności aerodynamiczne przy 

holowaniu naczepy wywrotki. Wraz z za-

stosowanym wyjątkowo „szybkim” mostem 

o przełożeniu 2,69:1 sprzyja oszczędzaniu 

paliwa, szczególnie, że w układzie przenie-

sienia napędu występuje 12-biegowa, zauto-

matyzowana przekładnia AS Tronic. 

Bliżej niż dalej

Po ostatniej modernizacji przeprowa-

dzonej dwa lata temu DAF CF otrzymał 

szeroko uśmiechniętą „buzię” i duże, łez-

kowate refl ektory. Zmianie uległa ściana 

przednia, reszta kabiny zachowała formę 

znaną użytkownikom od lat. Przy szero-

kości 2,3 m kabina jest zwarta, kompak-

towa, ale całkiem wygodna. Przy codzien-

nych powrotach do bazy jest znakomita, 

a dłuższe wyjazdy połączone z noclegiem 

również nie będą męczące dla kierowcy 

jeżdżącego w pojedynkę. Leżanka ma wy-

miary 204 × 70 cm. 

W odmianach z mniejszym silnikiem 

Paccar MX-11 kabina jest niżej posado-

wiona i do wnętrza prowadzą trzy stopnie. 

Silnik o mocy 435 KM (320 kW) jest najsil-

niejszy w gamie MX-11. W ruchu dystrybu-

cyjnym, w tym przy przewozie materiałów 

budowlanych wydaje się optymalny. Tym 

bardziej, że poniekąd dzięki niemu łatwiej 

jest kierowcy wsiadać i wysiadać. Chcąc 

mieć do dyspozycji wyższą moc, należy za-

mówić diesla typu MX-13. Wówczas jednak 

do kabiny CF prowadzą cztery stopnie. Nie-

zależnie od typu silnika wysokość tunelu 

w kabinie wynosi zawsze 44 cm. 

DAF zachował bez zmian wykończenie 

wnętrza. Nadal są trzy standardy, z któ-

rych każdy jest wart polecenia. Holen-

derska marka od lat jest w czołówce, gdy 

mowa o estetyce i wygodzie. Nowe modele 

konkurencji niewiele tu zmieniły. Tablica 

Nie ma Nie ma lekko?lekko?
To dobrze! DAF CF ze stalową wywrotką Meiller jest stworzony do przewozu To dobrze! DAF CF ze stalową wywrotką Meiller jest stworzony do przewozu 
agresywnych i ciężkich ładunków. agresywnych i ciężkich ładunków. 

Naczepa Meiller wykorzystuje różne gatunki stali o wysokiej wytrzymałości. Pozwala to nie tylko 
zwiększyć odporność pojazdu na duże obciążenie i złe drogi, ale jest korzystne dla zachowania 
stosunkowo niskiej masy własnej. 
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rozdzielcza jest czytelna, najważniejsze 

przełączniki same wchodzą w rękę. Nie 

powstaje wrażenie chaosu i nadmiaru, 

o które w ciężarówce nietrudno. 

Dość wysoka obudowa silnika ma pew-

ne zalety w przewozach o zasięgu lokalnym 

czy krajowym. Może służyć za podręczny 

stolik, tym lepszy, że projektanci umieścili 

na niej duże korytko z gumową wykładzi-

ną oraz gniazda na kubki. Nawet taki dro-

biazg jak wiszące pedały ma „drugie dno”: 

dzięki nim łatwiej sprzątnąć podłogę. 

Kabina pomarańczowego ciągnika CF 

440 FT miała zawieszenie mechaniczne, 

jednak pneumatycznie zawieszony fotel 

kierowcy należał do wygodniejszych, opcjo-

nalnych Luxury Air. Miał m.in. regulowane 

podparcie ramion i dwustopniowe ogrzewa-

nie. Pasażer musiał zadowolić się prostszym 

Comfort Air. Obydwa pokrywała estetyczna 

tapicerka, złożona z trzech gatunków od-

pornego na zabrudzenie materiału. 

W wyposażeniu znalazła się lodówka 

o pojemności 33 l. Po podniesieniu leżanki 

odsłoniły się trzy otwarte schowki o łącz-

nej pojemności 260 l oraz 85-litrowy scho-

wek z prawej strony. Z lewej był taki sam, 

ale hermetycznie zamknięty i dostępny 

z zewnątrz. W sam raz na rękawice robo-

cze czy drobne narzędzia. Do wyposażenia 

należała automatyczna klimatyzacja. 

Dobrze dobrane detale

W egzemplarzu na zdjęciach jest zbior-

nik paliwa o pojemności 430 l, ale cią-

gniki CF są obecnie przystosowane do 

montażu zbiorników o objętości nawet 

1500 l. Z przodu znalazło się zawieszenie 

z resorami parabolicznymi, z tyłu pneu-

matyczne, z czterema miechami, regulo-

wane elektronicznie. Na osi kierowanej 

i napędzanej zamontowano stosowne 

opony Goodyear KMAX o rozmiarze 

315/70R22,5. Jest to uniwersalne ogu-

mienie, nastawione na osiąganie długich 

przebiegów. Ma oznaczenie M+S oraz 

„symbol alpejski” – trzy szczyty górskie 

i płatek śniegu, informujący, że opona 

sprawdza się w trudnych warunkach zi-

mowych. Tego typu ogumienie świetnie 

nadaje się do pojazdów dowożących ma-

teriały na budowę. Zapewnia dobrą przy-

czepność w zróżnicowanych warunkach 

o każdej porze roku. 

Typowe dla DAF-a wskaźniki uzupełnia system oceny kierowcy. Jak widać 
prowadzący nie specjalnie się starał, ale spalanie wyszło niezłe. 
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gerencję kierowcy w zmianę przełożenia 

w każdej sytuacji. Ostatnie przełoże-

nie było bezpośrednie. Funkcja Eco Roll 

sprzyjała zmniejszeniu zużycia paliwa, 

Hill Start Aid (HSA) ułatwiał ruszanie na 

wzniesieniu. 

Na śliskim lub grząskim pomaga utrzy-

mać ją mechaniczna blokada mechani-

zmu różnicowego, jaką miał „nasz” DAF. 

Zautomatyzowana skrzynia to znana na 

rynku konstrukcja fi rmy ZF. Występo-

wała w wersji „Full”, dopuszczającej in-

Silnik MX-11 ma wtrysk common rail 

z wtryskiwaczami podającymi paliwo pod 

maksymalnym ciśnieniem 2500 bar i tur-

bosprężarkę o zmiennej geometrii. Pokry-

wę zaworów i miskę olejową wykonano 

z kompozytu. Dieslowi Paccar towarzyszy 

komplet urządzeń do utylizacji spalin, czyli 

EGR, SCR oraz fi ltr cząstek stałych (DPF). 

W roli zwalniacza występował elektro-

nicznie sterowany, hydrauliczny hamulec 

kompresyjny MX Engine Brake. Dodatko-

wym urządzeniem zmniejszającym zużycie 

energii jest „inteligentnie” sterowana sprę-

żarka powietrza. Przy obu osiach ciągnik 

miał elektronicznie sterowane (EBS-3) 

hamulce tarczowe. Naczepa Meiller miała 

9-tonowe osie BPW Plus z zawieszeniem 

powietrznym i hamulcami bębnowymi. 

Pierwsza oś była unoszona, co pomaga 

zmniejszyć zużycie ogumienia. 

Jak DAF CF oferuje kierowcy pewne 

ułatwienia w pracy wymagającej manew-

rowania na podłożu o dobrej i złej jakości 

oraz częstego wsiadania i wysiadania, tak 

i naczepa miała ekwipunek przydatny przy 

częstej wymianie ładunku. Standardowo 

montowany balkon pozwalał monitorować 

stopień załadowania pojazdu, ponadto był 

niezbędny do operowania zwijaną opoń-

czą osłaniającą kiper. Tylna belka prze-

ciwnajazdowa była składana, aby naczepa 

mogła współpracować z rozściełaczem 

asfaltu. Zawieszenie automatycznie obniża 

naczepę podczas rozładunku, aby zwięk-

szyć stabilność zestawu. Funkcję tę można 

wyłączyć, co przydaje się, gdy zawartość 

skrzyni trafi a wprost do pełznącego poma-

łu rozściełacza. 

Tak dopracowany i funkcjonalny ze-

staw z pewnością okaże się pomocny 

przy następnym etapie rozbudowy i re-

montów infrastruktury drogowej w na-

szym kraju. ▐

Michał Kij
Fot. Mirosław Ganiec

DAF CF 440 FT 4×2

Dmc (t) ................................................................................................................................ 18
Masa własna (t) ............................................................................................................... 6,62
Rozstaw osi (mm) ........................................................................................................... 3800
Norma emisji spalin ......................................................................................................Euro 6
Typ silnika ........................................................................................................ Paccar MX-11
Liczba i układ cylindrów ......................................................................................................R6
Pojemność (dm3) ............................................................................................................. 10,8
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) ........................................................ 435/320/1450÷1700
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) ..................................................... 2100/1000÷1450
Skrzynia biegów........................................ zautomatyzowana AS Tronic Full 12AS2130 DD, 
   .......................................................................................................................12-biegowa
Przełożenie przekładni głównej .................................................................................... 2,69:1
Przeglądy ..................................................................................... standardowe co 75 tys. km
Gwarancja ...................................................................... Warranty Plus, 1 rok na cały pojazd 
   ......................................(z wyjątkiem części eksploatacyjnych), w drugim i trzecim roku 
   .........................................na układ napędowy do 500 tys. km i 1 rok na naprawę awarii

Meiller jest jedyną firmą naczepową na rynku, która produkuje własne siłowniki hydrauliczne. 
Zapewniają one stabilność przy rozładunku. 

Opończa jest zwijana ręcznie, ale operowanie 
nią jest wygodne. 

Szeroki podest na ciągniku ułatwia dostęp do balkonu na naczepie. 
Kontrola załadunku może przebiegać bez przeszkód. 
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Jedną z propozycji niemieckiego pro-

ducenta są niskopodwoziowe nacze-

py Lift master. Zostały skonstruowane 

specjalnie do transportu różnych rodza-

jów wózków widłowych, podnośników 

nożycowych i ładowarek teleskopowych 

zgodnie z życzeniem i według wytycznych 

klientów.

Elastyczność w działaniu

Lift master jest dostępny z funkcją tele-

skopowego rozsuwania. Możliwość zdal-

nego sterowania sprawia, że dobrze spraw-

dza się w mieście. Podłoga jest pokryta 

kratownicą, co ułatwia swobodne porusza-

nie się wózków na kołach. Hydraulicznie 

podnoszona podłoga pozwala wykorzy-

stać całą powierzchnię ładunkową. Można 

wjechać maszyną na podest na gęsiej szyi.

Najazdy hydrauliczne są wykonane 

z kratownicy. Mają 4550 mm długości 

i 850 mm szerokości. Boczne przesunięcie 

sterowane jest hydraulicznie. Hydraulicz-

nie ustawiany jest również „stół” dolnego 

pokładu na długości ok. 3000 mm, zainsta-

lowany za górnym pokładem. 

Wysokość załadunku to 900 mm. Ze 

względu na mały kąt podjazdu z tyłu – za-

ledwie 6 do 7 stopni, na przyczepę może 

bezpiecznie wjechać pojazd o niskim 

prześwicie. 

Obok elastyczności ważne jest również 

bezpieczeństwo. Lift master wyposażony 

jest w 36 par uchwytów do mocowania, 

kołki, uchwyty składane, elektryczną wcią-

garkę działająca na pilota o sile uciągu 

5,5 t i długości kabla 35 m (jak na budowie 

zepsuje się jakiś pojazd, można go wcią-

gnąć na naczepę, bez konieczności użycia 

dźwigu) oraz zdejmowane rolki prowadzą-

ce. Ładowność Lift mastera to 35 t.

Lekko i oszczędnie

Kolejną propozycją są naczepy wy-

wrotki. Okazuje się, że wybierając od-

powiedni pojazd można zaoszczędzić 

na paliwie. Fliegl zaprojektował naczepy 

wywrotki o zmniejszonym oporze po-

wietrza. W czasach topniejących marż to 

innowacja dokładnie odpowiadająca po-

trzebom rynku. 

Opory powietrza w znacznym stop-

niu redukuje mulda w kształcie stożka. 

Dzięki takiej konstrukcji nie wystaje poza 

szerokość ciągnika, a jej aerodynamicz-

ne kształty wspomagają równomierne 

i szybsze toczenie. Wszystko to przekłada 

się bezpośrednio na niższe zużycie paliwa, 

lepszą trwałość naczepy i niższe koszty jej 

utrzymania.

Zwiększająca się ku tyłowi szerokość 

wywrotki również przyspiesza i ułatwia 

rozładunek. A to także wpływa na zwięk-

szenie trwałości samej naczepy.

Naczepy wywrotki Fliegl budowane na 

twardych ramach stalowych charakteryzu-

ją się niską masą własną. To zasługa wyso-

kogatunkowej stali używanej do produkcji 

ramy oraz nowoczesnych, sprawdzonych 

rozwiązań technicznych. Wszystkie wy-

wrotki budowane są na ramie stalowej 

z otworami (przetłaczanymi, a nie wy-

cinanymi) nadającymi jej sprężystości 

i wytrzymałości. Seria Light pozwala mak-

symalnie wykorzystać większą ładowność 

naczepy i umożliwia przewiezienie więk-

szej ilości ładunku. 

W tej grupie znajduje się stalowa nacze-

pa wywrotka Light Stone Master o kubatu-

rze 28 m3 i masie własnej wraz z wyposa-

żeniem 6040 kg. W przypadku pojazdów 

stalowych to bardzo dobry stosunek ła-

downości do masy. Zarówno rama, jak 

i mulda powstały z wysokogatunkowej sta-

li, co nie tylko wpływa na masę, ale rów-

nież na żywotność pojazdu. Mulda stoż-

kowa zmniejsza opory powietrza. Podłoga 

ma 5 mm grubości. W naczepie monto-

wane są osie SAF i stosowana jest oś pod-

noszona. Uchylny zderzak przystosowany 

jest do obsługi rozściełacza. W pojeździe 

zastosowano siłownik Penta. ▐

Fot. Fliegl

Pod dyktando
Wyrafinowane konstrukcje i dopasowane do potrzeb 
użytkowników rozwiązania, bezpieczne, a zarazem 
ekonomiczne. Fliegl zgłasza gotowość do pracy. Warto 
wykorzystać długo oczekiwany ruch w budowlance. 

Stalowa wywrotka Light Stone 
Master o kubaturze 28 m3 i masie 
własnej wraz z wyposażeniem 
wynoszącej 6040 kg. 

Najazdy hydrauliczne w naczepie Liftmaster są 
wykonane z kratownicy. Mają 4550 mm długości 
i 850 mm szerokości. Boczne przesunięcie 
sterowane jest hydraulicznie.

Naczepa z hydraulicznie podnoszoną podłogą do transportu różnych rodzajów wózków 
widłowych, podnośników nożycowych i ładowarek teleskopowych.
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W 
naczepach wywrotkach najważ-

niejszą rolę odgrywa maksymal-

na ładowność, ponieważ każda 

przewieziona tona przynosi zyski i zwięk-

sza efektywność transportu. W trudnych 

warunkach pracy na budowie, wywrotki 

S.KI Schmitza zapewniają maksymalną 

stabilność przy wywrocie ładunku. Dzię-

ki modułowej konstrukcji, każdy może 

optymalnie wyposażyć swój pojazd w roz-

wiązania, które w największym stopniu 

zapobiegną wypadkom stwarzającym za-

grożenie dla osób i mogącym skutkować 

uszkodzeniami pojazdów. Wywrotki od-

znaczają się wytrzymałością, dużą trwa-

łością, odpornością na zużycie (zwłaszcza 

muldy) oraz niewielkimi kosztami eks-

ploatacyjnymi. Dla kierowcy decydujące 

znaczenie ma duża wygoda obsługi. Po-

nadto pojazdy muszą być łatwe w utrzy-

maniu czystości. 

W przypadku awarii najważniejsze jest 

jej jak najszybsze usunięcie, do czego nie-

zbędna jest dobra dostępność części za-

miennych. 

Dokładnie przebadane

Konstrukcja muld, tylnych portali zosta-

ła zoptymalizowana pod kątem szybkiego 

załadunku i rozładunku. Można wybrać 

między klapą ściany tylnej przylegającą 

od zewnątrz, przylegającą od wewnątrz 

z zsypem, hydrauliczną klapą ściany tyl-

nej przylegającą od zewnątrz i przylegają-

cą od wewnątrz z zsypem.

Gama naczep samowyładowczych obej-

muje wszystkie przypadki zastosowań, 

od lekkiego ciągnika siodłowego 4×2, aż 

po ciężki 6×6 z naciskiem na siodło 23 t. 

Pojazdy spełniają wymagane standardy 

i przepisy ustawowe dla danego rynku.

Przy projektowaniu muld i podwozi 

stosowane są najnowocześniejsze metody 

obliczeń FEM (Metody Elementów Skoń-

czonych). Dzięki temu fi rma Schmitz 

Cargobull zapewnia, że zarówno zaokrą-

glone niecki stalowe o zoptymalizowanej 

masie, jak i aluminiowe muldy gwarantu-

ją maksymalną stabilność przy minimal-

nej masie własnej. 

Firma Schmitz Cargobull przykłada 

dużą wagę do jakości i trwałości swoich 

pojazdów. Wszystkie konstrukcje na-

czep samowyładowczych są poddawa-

ne wszechstronnym testom obciążenia 

i długotrwałego użytkowania we wła-

snym centrum walidacji. Ponadto badana 

jest i testowana stabilność przy wywro-

cie wszystkich modeli pojazdów na spe-

cjalnie zaprojektowanym stanowisku ba-

dawczym. 

Do 30 t ładowności

Alternatywą dla wywrotki aluminiowej 

jest naczepa samowyładowcza S.KI Light 

z lekką, okrągłą stalową muldą. Mimo za-

stosowania stali zamiast lekkiego metalu, 

jakim jest aluminium, masa własna nacze-

py wynosi zaledwie 5 t. Pojemność muldy 

sięga 24 m³. Dzięki temu naczepa znakomi-

cie sprawdzi się podczas przewozu mate-

riałów sypkich, na przykład: żwiru, grysu, 

asfaltu czy lekkiego urobku. Do transportu 

urobku lub tłucznia można zastosować po-

jazdy ze wzmocnioną podłogą (o grubości 

4 mm) i ścianami bocznymi (3,2 mm). Naj-

lżejsza wywrotka S.KI Light fi rmy Schmitz 

Cargobull z muldą aluminiową ma masę 

własną poniżej 4500 kg. W kombinacji 

z lekkim ciągnikiem siodłowym umożli-

wia to uzyskanie ładowności wynoszących 

prawie 30 t przy 40 t dopuszczalnej masie 

całkowitej pojazdu. Tego typu naczepa jest 

optymalnym rozwiązaniem w specyfi cz-

nych zastosowaniach przy maksymalnie 

jednym lub dwóch wywrotach dziennie.▐

KD
Fot. Schmitz 

WywrotkiWywrotki
na każdą okazjęna każdą okazję

Innowacyjność w projektowaniu i konstrukcji, przemysłowe metody wytwarzania oraz własne 
stanowisko do badań wywrotek – to argumenty, którym trudno się oprzeć. Wysokie standardy 
jakościowe sprawiły, że pojazdy samowyładowcze Schmitz Cargobull można często spotkać 
przy pracy.
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Opony drogowo-terenowe EVO o zwięk-

szonej nośności to: M840 EVO 

w rozmiarach 13R22,5 i 315/80R22,5 

(wszystkie osie), L355 EVO w rozmiarach 

13R22,5 i 315/80R22,5 (oś napędowa) 

i M748 EVO w rozmiarze 385/65R22,5 (oś 

naczepy) oraz terenowe L317 EVO w roz-

miarze 13R22,5 (wszystkie osie).

Do 2,6 tony na oś

Opony Bridgestone: M840 EVO, L355 

EVO oraz L317 EVO umożliwią operato-

rom zwiększenie obciążenia na każdą oś 

o 0,5 tony (w przypadku pojedynczego 

montażu) lub 2,6 tony (w przypadku mon-

korzystanie najwyższej jakości karkasu 

zapewnia optymalne możliwości bieżniko-

wania, a przez to wydłużenie okresu eks-

ploatacji opony.

Zaawansowane technologie

Struktura nowych opon EVO została 

wzmocniona, co pozwala zachować szkie-

let opony i zminimalizować odkształcenia 

w trakcie eksploatacji, a zarazem zapewnia 

elastyczność wymaganą przy zadaniach re-

alizowanych na drogach i w terenie. Oprócz 

wzmocnionej struktury stopki w nowych 

oponach wykorzystano technologie: Waved 

Belt – zwiększa stabilność i trwałość karka-

su, Split Belt Package – zmiękcza opasanie, 

umożliwiając większe ugięcie i Stone Ejector 

– zapobiega wnikaniu kamieni w opasanie.

Rozwiązania wykorzystane w nowych 

oponach drogowo-terenowych Bridgesto-

ne poprawiają ich wytrzymałość oraz za-

pewniają możliwości bieżnikowania z wy-

korzystaniem technologii Bandag. Dzięki 

temu, przewoźnicy mogą obniżyć kosz-

ty, wydłużając okres eksploatacji opon, 

które zachowują takie same właściwości 

w zakresie niezawodności i trwałości, jak 

w przypadku oryginalnych opon Bridgesto-

ne. Jest to najważniejsza cecha usługi Total 

Tyre Life, która operatorom fl ot daje szansę 

zmniejszenia kosztu użytkowania ogumie-

nia w całym cyklu jego eksploatacji. 

Nowe opony drogowo-terenowe EVO 

świetnie sprawdzają się również podczas 

jazdy w błocie oraz po świeżym lub topnie-

jącym śniegu (M+S), zapewniając lepsze 

właściwości jezdne niż opony standardo-

we. Oznaczono je również symbolem al-

pejskim identyfi kującym opony śniegowe 

zgodnie z regulacją R117.02 EKG ONZ. 

Opony Bridgestone M840 EVO, L355 

EVO oraz L317 EVO są dostępne w całej 

Europie od stycznia 2015, natomiast M748 

EVO trafi ły do sprzedaży w marcu 2015 r. ▐

Fot. Bridgestone

Marek Drewniak, 
dyrektor sprzedaży opon ciężarowych 
Bridgestone Sales Polska

„
 Dzięki zwiększonej nośności tych 

opon, nasi klienci będą mogli efektywniej 
eksploatować swoje ciężkie pojazdy bez 
obaw o stan ogumienia” 

Opony drogowo-terenowe 
o zwiększonej nośności
Bridgestone poszerza swój asortyment o opony drogowo-
-terenowe o zwiększonej nośności (z oznaczeniem EVO). 
Nowa zaawansowana linia opon pozwoli operatorom flot 
działającym w branży budowlanej i górniczej na transport 
cięższych ładunków – bez uszczerbku dla właściwości 
użytkowych opon, trwałości i odporności na uszkodzenia. 

tażu podwójnego) w porównaniu ze stan-

dardowymi oponami. Opony M748 EVO 

zwiększają nośność o 1 tonę na oś w przy-

padku pojedynczego montażu.

Zwiększoną nośność osiągnięto bez 

uszczerbku dla doskonałych właściwości 

użytkowych opon Bridgestone, takich jak: 

wyjątkowa trwałość, wysoka odporność 

na przecięcia i wykruszenia. Ponadto wy-
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Domowe zbiorniki paliwowe są od-

porne na zmienne temperatury, nie 

korodują i nie blakną. Urządzenia 

te można łatwo przestawiać zależnie od 

potrzeb, nie wymagają specjalnych wy-

poziomowanych fundamentów i można 

je stawiać na dowolnym utwardzonym 

podłożu. Wykonane z wysokojakościo-

wych tworzyw mają 10-letnią gwarancję 

na szczelność. Ponadto zakup takich urzą-

dzeń u autoryzowanego dystrybutora albo 

producenta zapewnia zgodność z prze-

pisami prawa, dotyczącego właściwego 

przechowywania paliwa i uniknięcie kary 

za jego łamanie. Przetrzymywanie paliwa, 

jak to się niegdyś robiło, w beczkach zgro-

madzonych w pomieszczeniach gospodar-

czych, jest obecnie nielegalne.

Po co przepłacać?

Hasło to jest szczególnie aktualne w od-

niesieniu do paliwa. Zastosowanie wielko-

pojemnych, dwupłaszczowych zbiorników 

naziemnych pozwala znacząco obniżyć 

koszty zakupu paliwa oraz poprawić logi-

stykę przez możliwość tankowania bezpo-

średnio na bazie sprzętowej czy budowie 

Na podwórkuNa podwórku
Mini stacje paliw są rozwiązaniem stosowanym w przedsiębiorstwach budowlanych, 
komunalnych, dystrybucyjnych, transportowych oraz innych, których pojazdy i maszyny 
łączy częsta potrzeba tankowania.

Oleje napędowe to nie jedyne płyny, które 
warto mieć na miejscu w bazie. Rynek 
oferuje także o podobnej specyfice zbiorniki 
na mocznik AdBlue. Oprócz indywidualnego 
koloru i niekiedy innego kształtu taki 
zbiornik ma specjalny układ podgrzewania 
mocznika, ponieważ ten zamarza 
w temperaturze poniżej 11OC.

Zbiorniki z polietylenu podlegają 100% recyklin-
gowi i ponownemu wykorzystaniu surowca. 
Osprzęt zbiornika zapewnia możliwość dokony-
wania pomiaru ilości paliwa za pomocą sondy. 
Pompa i dystrybutor urządzenia są umieszczone 
w specjalnie zaprojektowanej, zamykanej 
obudowie, chroniącej przed dostępem 
niepowołanych osób. 

Mobilne urządzenia na olej napędowy 
TruckMaster od 200 do 900 l z układem 
dystrybucyjnym umożliwiają dostarczenie 
i uzupełnianie paliwa w dowolnym 
miejscu, co sprawdza się podczas 
tankowania ciężkiego sprzętu 
(np. ciągników, kombajnów) w miejscu 
jego wykorzystania. 
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– bez konieczności uzyskiwania pozwoleń 

na budowę czy wykonywania dużych inwe-

stycji, jak w przypadku innych typów stacji 

paliw. Samochody nie muszą tracić paliwa 

i czasu na dojazd. Zaopatrując się w paliwo 

hurtowo, można zaoszczędzić nawet 4÷5% 

ceny na litrze oleju napędowego. Dodatko-

wo mamy gwarancję, że paliwo jest odpo-

wiedniej jakości. Łatwiej jest również kon-

trolować tankowanie i unikać „przecieków” 

spowodowanych przez nieuczciwego pra-

cownika. Tutaj, pobieranie paliwa ze zbior-

ników jest wykonywane samodzielnie przez 

kierowców czy operatorów sprzętu – bez 

udziału personelu obsługującego zbiornik, 

dlatego musi być zabezpieczone i podlega 

kontroli procesu jego wydawania. 

Zakup zbiornika powinien szybko się 

zwrócić, w niektórych wypadkach nawet 

po jednym sezonie. Są również fi rmy pro-

ponujące wynajem takich urządzeń. Warto 

usiąść z ołówkiem w ręku i pokalkulować.

Podwójna ochrona 

Wewnętrzne stacje paliw zasadniczo 

możemy podzielić na dwa rodzaje: ko-

rzystające ze zbiorników naziemnych lub 

podziemnych. O ile dla wszystkich stacji 

podziemnych jest konieczne pozwolenie 

na budowę wraz z opinią wydziału ochrony 

środowiska, specjalisty ds. przeciwpożaro-

wych, to w przypadku stacji naziemnych 

na własne potrzeby zbiorniki o pojem-

ności do 5000 l nie wymagają pozwoleń, 

a jedynie (zależnie od gminy) zgłoszenia 

do UDT i do wydziału ochrony środowi-

ska. Bywa, że niektóre gminy stosują bar-

dziej skomplikowane procedury, ale jest to 

słabo uzasadnione prawnie.

Na rynku dostępne są już praktycznie 

tylko zbiorniki dwupłaszczowe. W pełni 

spełniają one wymogi dotyczące magazy-

nowania paliw, ponieważ w przypadku roz-

szczelnienia zbiornika paliwo nie wycieka 

do gruntu. Zbiorniki do oleju napędowe-

go najczęściej wykonywane są z tworzyw 

sztucznych z wysokiej jakości polietylenu. 

Minimalne wymagania konserwacyjne i ła-

twość obsługi zapewniają długoletnią, bez-

problemową eksploatację produktu.

Na rynku proponowane są zbiorniki 

o pojemności od 1000 do nawet 100 000 l,

a wybór właściwego dyktuje indywidu-

alne zapotrzebowanie użytkownika. Jaką 

pojemność zbiornika wybierze klient, 

w dużej mierze zależy od ilości posiadane-

go taboru, częstotliwości tankowania oraz 

od tego, jak często ma podjeżdżać cyster-

na i uzupełniać ON. Montaż, doradztwo 

i opieka serwisowa są najczęściej wliczone 

w cenę urządzenia.

W oddaleniu

Do podłączenia zbiornika niezbędne 

jest doprowadzenie zasilania 230 V oraz 

uziemienie układu dystrybucyjnego. Obo-

wiązujące przepisy regulują też podstawo-

we obowiązki co do lokalizacji zbiornika, 

ale trzeba zaznaczyć, że chodzi tu tylko 

o konstrukcje naziemne dwupłaszczyzno-

we o pojemności do 5 m3. Absolutnie prze-

pisy te nie są wygórowane. Dla zbiorników 

o pojemności 5000 dm3 przeznaczonych 

do magazynowania i dystrybucji produk-

tów naft owych III klasy nie ustala się stref 

zagrożenia wybuchem. Wymaga się odle-

głości 10 m od budynków mieszkalnych 

i budynków użyteczności publicznej oraz 

5 m od innych obiektów budowlanych 

i od granicy działki sąsiedniej. Zbiornik 

powinien być posadowiony na płaskiej 

(wypoziomowanej), równej i stabilnej 

powierzchni, wykonanej z materiału nie-

palnego. Podstawa musi być co najmniej 

30 cm szersza i dłuższa od samego zbior-

nika. Grubość podstawy powinna wynosić 

co najmniej 5 cm. W odległości mniejszej 

Urządzenia FuelMaster mogą mieć po-
jemność od 1200 do 9000 l. Niewątpliwą 
ich zaletą jest uniwersalność. FuelMaster 
wykorzystywany jest w wielu sektorach go-
spodarki: rolnictwie, przemyśle, transpor-
cie, logistyce, itp. 

Dwupłaszczowa konstrukcja oraz sys-
temy czujników gwarantują bezpieczne 
przechowywanie oleju napędowego. Fuel-

Master dostępny jest w trzech opcjach wy-
posażenia: Light, Standard oraz Premium. 

Bogate wyposażenie standardowe, 
m.in.: pompa, przepływomierz, czujnik po-
ziomu i przecieku czy automatyczny nale-
wak, zapewnia najwyższy komfort obsługi 
i jest gwarancją niezawodności. Urządze-
nie może być dodatkowo wyposażone 
w system gwarantujący pełną kontrolę nad 

gospodarką paliwową. Dzięki temu można 
monitorować ilości wydanego paliwa po-
szczególnym użytkownikom przy zarzą-
dzaniu taborem pojazdów i maszyn. 

Urządzenie FuelMaster spełnia wszyst-
kie wymagania prawne dotyczące prze-
chowywania oleju napędowego. Objęte 
jest 5-letnią gwarancją, którą można prze-
dłużyć, rejestrując zbiornik u producenta.

W ofercie firmy dostępne są również 
mobilne urządzenia na olej napędowy 
z dystrybutorem paliwa – TruckMaster. 
Umożliwia ono dostarczenie paliwa w do-
wolne miejsce, co idealnie sprawdza się 
przy tankowaniu ciężkiego sprzętu w miej-
scu jego pracy. Zbiornik dostosowany jest 
do transportu na pojazdach dzięki specjal-
nej wewnętrznej przegrodzie, która zapo-
biega nadmiernym ruchom paliwa podczas 
transportu. Przewóz paliwa w urządzeniu 
bez przegrody mógłby grozić przewróce-
niem zbiornika, a nawet pojazdu. Truck-
Master ma certyfikat ADR. Dostępne po-
jemności to: 200, 430 i 900 l. 

Specjalna konstrukcja zbiorników oraz 
wykorzystany do produkcji wysokiej jako-
ści polietylen zapewniają dużą odporność 
produktów na uszkodzenia mechaniczne 
i zmienne warunki atmosferyczne oraz pro-
mieniowanie UV. 

Fot. Kingspan

Stacjonarnie i mobilnie
Jednym z kluczowych produktów w ofercie firmy Kingspan 
Environmental są urządzenia do magazynowania i dystrybucji 
oleju napędowego.
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Licznik bije każdemu

Zbiorniki w zależności od potrzeb da-

nego użytkownika można wyposażyć 

w dowolny układ dystrybucyjny. Każdy 

zawiera przepływomierz, pompę, wąż, au-

tomatyczny pistolet i fi ltr paliwa. Istnieje 

możliwość wyboru dodatkowych elemen-

tów, np. koła zwijakowego czy separatora 

wody. Oferowany przez fi rmę Petroleo sys-

tem Terminal Dostępu Geek One z oprogra-

mowaniem DMS (Diesel Management Sys-

tem) pozwala zarządzać dystrybucją paliw 

(w przypadku dużej liczby kierowców 

i kontroli wydawanego paliwa). System ten 

prowadzi kartoteki stacji, kierowców i pojaz-

dów. Generuje raporty dzienne, tygodniowe, 

dekadowe lub za dowolny okres z podziałem 

na stacje, kierowców i pojazdy. Daje możli-

wość wyszukiwania danych o tankowaniach 

wg czasu tankowania, ilości pobranego pa-

liwa i przebiegu pojazdu. Zadaniem takiego 

systemu jest czuwanie nad prawidłowością 

procesów i wskazywanie obszarów, w któ-

rych mogą występować nieprawidłowości, 

prowadząc do redukcji kosztów.

Układy dystrybucyjne w zbiornikach 

naziemnych mają wydajności do 120 l/min

(najczęściej 72 lub 90 l/min). Dzięki zasto-

sowaniu nowoczesnych urządzeń pomia-

rowych można mieć wpływ na prawidłowe 

gospodarowanie paliwem poprzez różne 

typy urządzeń rejestrujących. Mogą nimi 

być: przepływomierze analogowe, cyfrowe, 

tłokowe (nieczułe na zakłócenia magne-

tyczne i elektromagnetyczne). Sprawność 

tankowania jest ograniczona tylko wy-

dajnością elektrycznej pompy i długością 

przewodów do napełniania. Napełnianie 

zbiornika może odbywać się na dwa sposo-

by: linią napełniającą z zaworem w skrzyni 

dystrybucyjnej lub przez górny właz.

Zakup odpowiedniego zbiornika na paliwo 

nie jest sprawą prostą. Nie wystarczy wydać pie-

niądze. Trzeba tak dobrać zbiornik i rodzaj nale-

waka, by ten generował oszczędności, podnosił 

efektywność fi rmy i co najważniejsze pozosta-

wał w zgodzie z coraz bardziej zaostrzającymi 

się wymaganiami prawnymi i ekologicznymi. 

Własny zbiornik jest bardzo ekonomicznym 

rozwiązaniem, które pozwala na zakup paliwa 

po cenach hurtowych, ciągłą kontrolę ilości 

tankowanego paliwa przy wykorzystaniu prze-

pływomierza oraz utrzymywanie stałego zapasu 

oleju napędowego. To idealne rozwiązanie dla 

fi rm użytkujących pojazdy i maszyny przemy-

słowe napędzane silnikami wysokoprężnymi, 

które szybko zwraca się z nawiązką. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański, Swimer, 

Petroconsulting, Axmann

niż 5 m od odmierzacza nie powinny znaj-

dować się niezasyfonowane studzienki ka-

nalizacyjne, a także studzienki wodociągowe 

i ciepłownicze oraz nie powinno być otworów 

do pomieszczeń, w których podłoga znajduje 

się poniżej przyległego terenu. Nie dotyczy to 

sytuacji, gdy plac, na którym ustawiony jest 

zbiornik, wyposażony jest w odwodnienie li-

niowe i separatory oleju. Zbiornik powinien 

być zlokalizowany przy drodze dojazdowej 

o wymaganej szerokości, z niezbędnym miej-

scem do zawracania i przystosowanej, w za-

kresie nośności, do dojazdu cysterny dostaw-

cy oleju napędowego. Użytkownik zbiornika 

ma obowiązek zapewnienia bezpiecznej do-

stawy oleju napędowego (napełnienie zbior-

nika) i wolnej przestrzeni wokół zbiornika do 

okresowych kontroli i przeglądów.

Zbiornik FuelMaster produkcji Kingspan Environmental to idealne 
rozwiązanie dla przedsiębiorstw wykorzystujących olej napędowy. 
Produkt umożliwia zmniejszenie kosztów paliwa, które może 
być nabywane po cenach hurtowych, a także kosztów tankowania 
(brak konieczności dojazdu na stację paliw).

Mówi się, że zbiorniki plastikowe są podatne na uszkodzenia me-
chaniczne, dlatego zaleca się użycie odbojnic zabezpieczających przed 
przypadkowym uderzeniem pojazdu. Niedawno jednak firma Swimer 
przeprowadzała test zderzeniowy nieprzymocowanego zbiornika, 
udowadniając, że konstrukcja zbiornika wytrzymuje nawet takie przypadki.

Przykładowa 
kompletacja urządzenia 
do przydomowego 
magazynowania paliw 
płynnych: zbiornik, 
przepływomierz, 
pompa, waż, 
automatyczny pistolet 
i filtr paliwa.

Dystrybutor wyposażony w Terminal Dostępu Petroleo-Geek One, 
który jednocześnie kontroluje i zarządza dostępem do zbiornika oraz 
układu dystrybucyjnego. Identyfikacja tankowań odbywa się za pomocą 
karty RFID oraz wbudowanej kamery. System ten umożliwia efektywne 
zarządzanie paliwem, flotą pojazdów i zespołem pracowników. 
Informacje przekazywane są na bieżąco drogą elektroniczną. Może 
obsługiwać nieograniczoną liczbę użytkowników. Wyposażony jest 
w dwa niezależne układy pomiarowe: przepływomierz oraz sondę 
ciśnieniową. Dokładność pomiarowa wynosi 0,25÷0,5%.

5/201540 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.plPRODUKTPRODUKTStacja paliwStacja paliw



FuelMaster® AdBlue®



PTM, czyli Professional Trailers & Ma-

nagement z Łodzi, od kilku lat spe-

cjalizuje się w integrowaniu dedy-

kowanych rozwiązań dla transportu tzw. 

ładunków wymagających, jak sypkie, pa-

letyzowane lub luźne objętościowe. Teraz 

fi rma wprowadza ze swoim nowym part-

nerem – belgijskim producentem Moey-

ersons naczepę iSLIDE, czyli izolowany 

pojazd z czterema suwanymi drzwiami 

po każdej stronie. 

Sukces 40 osób

Moeyersons to rodzinne przedsię-

biorstwo, działające już od ponad 50 lat. 

Choć zatrudnia tylko 40 pełnoetatowych 

pracowników, jest jedną z największych 

niezależnych fi rm tego sektora w Belgii. 

W ofercie fi rmy są naczepy furgonowe, 

w których może pracować wózek widło-

wy, oraz naczepy generujące niski poziom 

hałasu dla dystrybucji nocnych. Firma 

oferuje także zabudowy specjalistyczne 

i militarne. Najważniejszą propozycją Mo-

eyersons z ostatnich miesięcy są jednak 

naczepy w systemie iSLIDE. Cieszyły się 

one ogromną popularnością podczas ubie-

głorocznych targów IAA w Hanowerze. 

Otrzymały nawet nominację do prestiżo-

wej nagrody Innovation Trailer 2015 jako 

jedyny produkt spoza Niemiec. Naczepy te 

nie są tanie, ale produkowane są z mate-

riałów i komponentów najwyższej jakości. 

Firma wykorzystuje gotowe podwozia bel-

gijskich marek Van Hool oraz LAG.

Specjalistyczna, 
ale uniwersalna

Nowa naczepa Moeyersons iSLIDE łą-

czy w sobie wytrzymałość sztywnej kon-

strukcji izotermicznej z elastycznością 

naczepy fi rany. Polecana jest do transportu 

palet, paczek kurierskich, napojów, leków, 

stałych odpadów farmaceutycznych lub 

chemicznych oraz wszelkiego typu ładun-

ków chronionych. Nadwozie jest wytrzy-

małe i trwałe jak w typowym furgonie, ale 

zapewnia funkcjonalność „fi ranki” oraz 

największą możliwość zabezpieczenia ła-

Moeyersons korzysta z podwozi belgijskich marek Van Hool oraz LAG. 
Są to podwozia stalowe, dlatego iSLIDE waży około 8400 kg. 

Dwa Dwa w jednymw jednym

Połączenie naczepy firany i naczepy chłodni z otwieranym bokiem Połączenie naczepy firany i naczepy chłodni z otwieranym bokiem 
w jednym pojeździe to nowość na rynku europejskim, ale wiele firm branży w jednym pojeździe to nowość na rynku europejskim, ale wiele firm branży 
spedycji i logistyki już poszukuje tego typu rozwiązań.spedycji i logistyki już poszukuje tego typu rozwiązań.

Tomasz Bartoszewicz, założyciel firmy PTM

Motorem działania naszej firmy są pomysły i ludzie. Naszą mocną 
stroną jest kompleksowa obsługa klienta w zakresie części, serwisu 
i finansowania. Na początku działalności, w 2010 r. moja firma sprze-
dała zaledwie 14 naczep Stas, by już w 2014 r. odnotować wynik na 
poziomie 143 sztuk nowych i 80 używanych. W segmencie sprze-
daży naczep z ruchomą podłogą, w całej Polsce udział naczep Stas 
wyniósł w 2014 r. prawie 50% (95 na 192 sprzedanych w Polsce). 
Rośnie sprzedaż, więc wzrastają obroty. W 2014 r. sprzedaż pojaz-
dów wzrosła o 40% w stosunku do roku 2013.

Dzisiaj nie tylko cena jest kryterium wyboru naczepy. Na decyzję wpływa wiele in-
nych elementów, wśród których najważniejsza jest masa pojazdu i jakość jego wy-
konania. Decydując się na rozwiązania z najwyższej półki, w ciągu kilku lat użytkowa-
nia naczepy, można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Standardowa 
cena naczepy iSLIDE ma kształtować się na poziomie naczepy z ruchomą podłogą. 
Pierwsze pojazdy w Polsce będą jednak sprzedawane promocyjnie. Zamówione teraz 
do pierwszych nabywców zostaną dostarczone na koniec lipca. Liczę na sprzedaż około 
100 takich naczep w ciągu 3 lat.

Naczepa może być wyposażona w system załadunku tylnego 
Cargomatic oparty o napęd łańcuchowy z załadunkiem pełnej 

pojemności w czasie zaledwie 90 sekund. Firma PTM montuje 
tego typu systemy na pojazdach nowych i używanych.
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dunku (EN 12642-XL), co przekłada się na 

mniej uszkodzeń i strat. Ściana zbudowana 

jest z warstwy żywicznej, stali i tworzywa 

sztucznego. Możliwe są również pane-

le z blachy aluminiowej. Każda ze ścian 

może być indywidualnie plombowana 

i zamykana na klucz. System przesuwa-

nych drzwi oznacza otwieranie i zamyka-

nie co najmniej dwa razy szybciej niż w na-

czepie kurtynowej i pozwala na optymalne 

wykorzystanie przestrzeni transportowej. 

W efekcie zwiększa się liczba załadunków 

i rozładunków w określonym czasie oraz 

dokładność ustawienie ładunku. Żywot-

ność naczepy powyżej 15 lat przekłada się 

na sumarycznie niższe koszty utrzymania. 

Większa aerodynamika w porównaniu 

do naczepy kurtynowej wpływa też na 

zmniejszenie zużycia paliwa. 

Transport naczepą iSLIDE zapewnia 

większe bezpieczeństwo przewozu ładun-

ków cennych, delikatnych i kruchych niż 

w „kurtynie”. Mniejsze jest też prawdopo-

dobieństwo kradzieży, zniszczenia bądź 

wypadnięcia ładunku. Do tego dochodzi 

niższe ryzyko wypadków w miejscu pracy 

i łatwiejsze utrzymanie pojazdu w czysto-

ści. Naczepy te dostępne są także ze ścianą 

izotermiczną i z agregatem chłodzącym, 

tak więc mogą być wykorzystywane np. do 

przewozu leków lub warzyw. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański, PTM

Naczepa iSLIDE ma 13 600 mm długości, 4000 mm wysokości 
i 2550 mm szerokości. Przy takich wymiarach oferuje wnętrze 
o wysokości 2640 mm i szerokości 2470 mm. W opcji dostępne są 
wszelkiego rodzaju prowadnice dachowe i podłogowe, prowadnice 
wzdłuż obydwu boków pojazdu, w razie konieczności dodatkowa 
płyta, siatki bezpieczeństwa oraz winda.

Moeyersons iSLIDE jest izolowaną naczepą z czterema suwanymi ścianami 
po każdej stronie. Łączy ona w sobie wytrzymałość sztywnej konstrukcji 
z elastycznością naczepy kurtynowej. Załadunek i rozładunek takiego pojazdu 
trwa dwa razy najkrócej niż w przypadku standardowego furgonu. Boczne 
suwane drzwi otwierają się i zamykają łatwo i szybko. Zamki zabezpieczają 
ładownę przed niepożądanymi wizytami.

PTM Polska
Autoryzowany dystrybutor i serwis w Polsce firm:
STAS | Cargo Floor | Cubra Segre | Hüffermann | Moeyersons

OFERUJEMY:
 

 

www.ptmtrade.pl
biuro@ptmtrade.pl

PTM Polska / Professional Trailers and Management
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Po czym rozpoznać T6? Po kształcie świateł – jest bardziej łezkowaty, zmienił się też wygląd bocznego kierunkowskazu. Podwyższona norma emisji 
spalin wymusiła zmiany w silnikach. Euro 6 wymaga lepszego chłodzenia, co znalazło swoje odbicie w większej atrapie chłodnicy.

www.truck-van.pl
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Podobnie jak dotychczas Transporter 

dostępny jest w wersjach: użytkowej 

(furgon, skrzynia, podwozie pod 

zabudowę, podwójna kabina i kombi), 

osobowej (Multivan i Caravelle) oraz re-

kreacyjnej (California). Modele te można 

dopasować do potrzeb, wybierając jed-

ną z dwóch wersji rozstawu osi lub jedną 

z trzech wysokości dachu (furgon). 

Transportera 6 można rozpoznać po 

zmienionym przodzie, który zgodnie ze 

współczesną modą zyskał trochę na ma-

Bardziej nowoczesny. To chyba najtrafniejsze określenie zmian, 
jakie towarzyszyły powstaniu szóstej generacji Volkswagena 
Transportera. Na pierwszy rzut oka niewiele się zmieniło. 
Żeby poczuć zapach nowości, trzeba zajrzeć do środka.

sywności. Poziome przetłoczenia nadwo-

zia z tyłu podkreślają szerokość auta. Lu-

sterka zewnętrzne są teraz niżej osadzone. 

W sumie zmiany są kosmetyczne.

We wnętrzu też nie ma rewolucji. Widać 

trudno jest zmieniać, coś co sprawdza się 

od lat. Poprawiono trochę funkcjonalność, 

dostosowując pojazd do nowych zdobyczy 

techniki dnia codziennego. Półki i schowki 

są dobrze rozplanowane. Ich liczba zależy 

od wersji wyposażenia. Schowki na tablicy 

rozdzielczej mogą być otwarte lub zamyka-

ne. Dwa są też warianty środkowej konsoli. 

W modelach użytkowych jest ona wąska, 

w autach osobowych szersza – wówczas 

mieszczą się w niej dwa uchwyty na kub-

ki, skrytka na urządzenia multimedialne 

(w tym opcjonalny schowek z funkcją ła-

dowania telefonu), uchwyt na butelkę oraz 

schowek, którego wnętrze może być schła-

dzane.

Zależnie od modelu, można zamówić 

elektrycznie regulowane fotele kierowcy 

i pasażera z przodu, które mają też funkcję 

podgrzewania. Podgrzewana może być też 

przednia szyba.

Litr mniej

W ofercie znajduje się łącznie sześć 

silników – cztery nowe TDI i dwa TSI. 

Montowany poprzecznie do osi pojazdu 

i nachylony ku przodowi o 8 stopni sil-

nik TDI Euro 6 (1968 cm3) jest dostępny 

w wersjach o mocy 84, 102, 150 i 204 KM. 

Czterocylindrowa, benzynowa jednostka 

też ma pojemność 2 l i osiąga moc 150 lub 

204 KM. Maksymalny moment obrotowy 

jest dostępny od 1500 obr/min i ma war-

tość 280 lub 350 Nm. 

W silnikach wysokoprężnych o mocy 

do 150 KM zastosowano turbosprężarkę 

o zmiennej geometrii, w wersji 204 KM jest 
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Ładownia T6 w zależności od rozstawu osi 
i wysokości dachu może pomieścić od 4,3 
do 9,3 m3 ładunku. W standardzie oferowana 
jest unoszona klapa, ale można będzie również 
zamówić symetrycznie dzielone drzwi.

Pod podwójną kanapą z przodu, udało się
wygospodarować schowki. To bardzo ułatwia
 podróż trzem osobom furgonem. Można tam 
schować drobiazgi, które trzeba zabrać ze 
sobą. To również dobre miejsce do przecho-
wywania tego wszystkiego, co może się 
przydać w podróży, a nie musi być pod ręką.

www.truck-van.pl

doładowanie dwustopniowe. W najmoc-

niejszym silniku maksymalny moment 

obrotowy sięga 450 Nm, przy 1400÷2400 

obr/min. Napędzany tą jednostką VW Bus 

po raz pierwszy jest w stanie przekroczyć 

prędkość 200 km/h. 

Zawory ssące i wydechowe nie zostały 

umieszczone w głowicy cylindrów obok 

siebie, lecz jeden za drugim. Dzięki temu 

obydwa wałki rozrządu sterują zarówno 

zaworami ssącymi, jak i wydechowymi. 

Dzięki różnej długości kanałów doloto-

wych można uzyskać lepszy, maksymalny 

dopływ mieszanki i jej optymalny skład 

sprzyjający dokładniejszemu spalaniu.

Aby spełnić normę Euro 6, konstrukto-

rzy zastosowali katalizator SCR (selective 

catalytic reduction), który tlenek azotu 

(NOx), będący składnikiem spalin, zamie-

nia w azot i w wodę. Do tego procesu wy-

korzystuje się płyn AdBlue. Po około 7000 

km należy uzupełnić AdBlue samodzielnie 

lub przy okazji przeglądu w autoryzowa-

nym serwisie.

Zależnie od mocy, silniki współpracują 

z 5- lub z 6-biegowymi przekładniami ma-

nualnymi albo z 7-biegową DSG. Ponadto 

T6 – niezależnie od rodzaju skrzyni bie-

gów – można wyposażyć w napęd na czte-

ry koła 4Motion. Jak zapewnia producent, 

wszystkie silniki w porównaniu z poprzed-

nią generacją, zużywają średnio o około 

litr paliwa mniej. Seryjnie wyposażane są 

w funkcję Start-Stop.

Niezależne zawieszenie kół z kolum-

nami McPhersona z przodu i tylną osią 

z wahaczami wleczonymi, sprężynami 

i amortyzatorami sprawiają, że Transpor-

ter wyróżnia się właściwościami jezdny-

mi zbliżonymi do tych, jakie mają auta 

osobowe. Stabilizatory umieszczone przy 

obydwu osiach tłumią przechyły nadwo-

zia w zakrętach. Zawieszenie Transportera 

zyskało funkcję DCC dostępną w autach 

z nadwoziem zamkniętym. Dzięki DCC 

elektrycznie regulowana charakterystyka 

pracy amortyzatorów pozwala dostoso-

wać siłę tłumienia do jednego z trzech 

trybów: komfortowego, normalnego lub 

sportowego. DCC wpływa na polepszenie 

właściwości jezdnych oraz efektywności 

hamowania. W Transporterze zastosowa-

no hamulce tarczowe.

Wspomagacze

Opcjonalnie w Transporterze można za-

mówić, seryjnie występujący w Multivanie 

Business, system Front Assist. „Obserwu-

je” on otoczenie wokół auta i rozpoznaje, 

kiedy samochód za bardzo zbliży się do 

poprzedzającego pojazdu. W razie niebez-

pieczeństwa Front Assist ostrzega kierow-

cę sygnałami – wizualnym i dźwiękowym 

oraz lekko przyhamowuje auto.

Z kolei automatyczny system regulacji 

odstępu („inteligentny tempomat” ACC) 

przy pomocy czujnika mierzy odległość od 

pojazdu z przodu i różnicę w prędkości sa-

mochodów. Kierowca sam wyznacza „cza-

sowy odstęp” między autami oraz pręd-

kość samochodu, korzystając z przycisków 

na wielofunkcyjnej kierownicy. Czujnik 

stale monitoruje (w obrębie swojego 

zasięgu) przestrzeń przed samochodem. 

W samochodach z przekładnią DSG sys-

tem ACC przyhamowuje, np. podczas 

jazdy w kolumnie albo w korku, doprowa-

dzając także do całkowitego zatrzymania 

pojazdu, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. 

Zależnie od sytuacji, ACC – po upływie 

zaprogramowanego czasu – ponownie 

rozpędza samochód.

Elementem systemów Front Assist 

i ACC jest funkcja City, czyli awaryjne 

hamowanie w mieście. Działa ona przy 

prędkościach do 30 km/h. Gdy kierowca 

przeoczy przeszkodę na drodze, system 

automatycznie zahamuje i zmniejszy siłę 

uderzenia. Transporter seryjnie jest wypo-

sażony w system automatycznego hamo-

wania po kolizji.

Za dopłatą dostępny jest Light Assist, 

który automatycznie włącza i wyłącza 

światła drogowe. W opcji znajduje się też 

system monitorujący zmęczenie kierow-

cy – rozpoznaje on różnice w stosunku 

do zwykłego sposobu, w jaki kierowca 

prowadzi auto i zaleca zrobienie przerwy, 

jeśli jest to konieczne. Kolejny opcjonalny 

system pozwala kierowcy skoncentrować 

się na prowadzeniu – wzmacniacz głosu 

wykorzystuje głośniki radiowe i umożliwia 

swobodne porozumiewanie się kierowcy 

z pasażerami bez konieczności odchylania 

głowy w ich kierunku.

Do modeli z rozbudowanymi syste-

mami multimedialnymi można zamówić 

kamerę umieszczoną z tyłu auta. Uru-

chamia się ona w chwili włączenia wstecz-

nego biegu i wyświetla na ekranie obraz 

tego, co znajduje się za samochodem. 

Parkowanie ułatwia także system Park-

Pilot, który wydając akustyczne sygnały, 

pomaga ustawić pojazd w oznaczonym 

miejscu.

W modelach z napędem na cztery koła 

może być zamontowany system wspo-

magający zjazd ze wzniesienia. Przyha-

mowuje on każde koło osobno i dobiera 

odpowiednie obroty silnika, by umożliwić 

bezpieczny i kontrolowany zjazd ze wznie-

sienia.

W Transporterze użytkowym pojawi-

ły się urządzenia multimedialne nowej 

generacji. Wyposażono je w system gło-

śnomówiący. Ekran o przekątnej 6,33 cala 

reaguje na zbliżenie ręki – z monitora 

znikają wtedy wskaźniki, a pojawia moż-

liwość wybrania konkretnych funkcji. 

Zależnie od rodzaju wyposażenia, jest 

dostępna funkcję Comfort – po odłożeniu 

telefonu komórkowego w przewidzianym 

do tego miejscu na konsoli środkowej, 

zostaje on sprzężony z zewnętrzną anteną 

samochodu. 
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Dwie wersje tablicy rozdzielczej. Z zamkniętymi schowkami i szerszą konsolą środkową oraz wersja uboższa stosowana w użytkowym T6 
– z otwartymi schowkami.

W T6 jest do wyboru sześć 
silników: cztery wysokoprężne 
i dwa benzynowe, o mocy 
od 84 do 204 KM. 

Aby spełnić wymagania normy Euro 6, w no-
wych silnikach wysokoprężnych zastosowano 
katalizator SCR. W związku z tym co 7000 km 
trzeba uzupełniać 13-litrowy zbiornik z AdBlue.

Pojedyncze fotele z tyłu mogą być wyposażane w system 
Easy-Entry, który umożliwia przechylanie ich do przodu, 
co ułatwia zajmowanie miejsc na siedzeniach w tylnych 
rzędach.
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Do 9,3 m3 ładowności

Furgon w wersji ze standardowym da-

chem jest seryjnie wyposażany w unoszo-

ną klapę, w opcji natomiast są dostępne sy-

metrycznie dzielone drzwi, otwierające się 

na boki. Kąt otwarcia dwuskrzydłowych 

drzwi wynosi 90 stopni – przy załączonej 

blokadzie oraz 180 lub 270 stopni – przy 

zwolnionej blokadzie. Seryjnie montowa-

ne są przesuwane drzwi z prawej strony 

nadwozia. Można również zamówić wersję 

z drugimi przesuwanymi drzwiami po le-

wej stronie. Przegrody wewnątrz przedzia-

łu ładunkowego mogą być z szybą lub bez.

Powierzchnia ładunkowa w furgonie 

w wersji podstawowej wynosi 4,3 m2, 

a jego pojemność sięga 5,8 m3. W odmia-

nie z dachem wyższym o 27,6 cm zwięk-

sza się ona do 6,7 m3. Furgon można 

też zamówić z rozstawem osi dłuższym 

o 40 cm – auto ma wtedy długość 5,29 m, 

a powierzchnia przedziału ładunkowego 

wynosi 5,0 m2. W wersji ze standardowym 

dachem daje to pojemność ładunkową 

6,7 m3, a z dachem podwyższonym 

– 7,8 m3. Dach może być podniesiony jesz-

cze wyżej – taki Transporter jest dostępny 

wyłącznie z większym rozstawem osi i ma 

przedział ładunkowy o pojemności 9,3 m3. 

Za dopłatą można wyposażyć samochód 

w rozsuwane drzwi o zwiększonej wyso-

kości. Dwuskrzydłowe tylne drzwi sięgają 

aż do dachu w standardzie.

Rozstaw osi nowego Transportera 

wynosi 3000 lub 3400 mm, z kolei dłu-

gość nadwozia to 4892 i 5292 mm. Samo-

chody ze standardowym zawieszeniem 

mają, w wypadku Multivana, wysokość 

1970 mm (wersja Highline – 1950 mm), 

2176 mm (dach średniej wysokości) oraz 

2476 mm (dach wysoki). 

W zależności do wersji wyposażenia 

i rodzaju silnika dopuszczalna masa całko-

wita nowego Transportera w wersji furgon 

może się wahać od 2600 do 3200 kg. Zależ-

nie od jednostki napędowej maksymalne 

obciążenie wynosi od 502 do 1224 kg.

Podobnie jak furgon, również kom-

bi można zamówić w różnych wersjach. 

W pełni przeszklone auto, niezależnie 

od rodzaju wyposażenia, można wybrać 

w wersjach z różną liczbą foteli, do 

9 włącznie. Zależnie od rozstawu osi mak-

symalną liczbę foteli można, umieścić 

w trzech lub w czterech rzędach. Pojedyn-

cze fotele Transportera kombi są wyposa-

żane w system Easy-Entry – fotel można 

przechylić w przód, co ułatwia zajmowanie 

miejsc na siedzeniach w tylnych rzędach. 

Specjalną wersją kombi jest Doka Plus. 

Z tyłu w tej wersji znajdują się 3-miejsco-

wa kanapa oraz przegroda z oknem na 

wysokości słupka dachowego C. Auto ma 

więc wydzieloną przestrzeń ładunkową 

i pasażerską. Zależnie od rozstawu osi, 

maksymalna pojemność przedziału ładun-

kowego Transportera kombi może wyno-

sić 3,5 lub 4,4 m3. 

Dostępne są też wersje z otwartą skrzy-

nią oraz podwozia z kabiną. W zależności 

od rozstawu osi, kabina może być poje-

dyncza lub podwójna.

Produkcja pierwszej generacji modelu 

T rozpoczęła się 65 lat temu. Od tego mo-

mentu sprzedano 12 mln samochodów tej 

serii. SIX też ma ambitne cele. Najnowsza 

generacja nie zaskakuje, co można zaliczyć 

na plus. Zmiany są delikatne, z zewnątrz 

kosmetyczne, w środku poprawiające 

funkcjonalność i ergonomię. Pod maską 

nowe silniki, spełniające najnowszą normę 

emisji spalin Euro 6. Wszystko to razem 

sprawia, że mamy do czynienia z naturalną 

ewolucją modelu.  ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka
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Lodgy znalazła się w naszym miesięcz-

niku awansem. Jest samochodem 

osobowym, nie użytkowym. Jednak 

cechy praktyczne zbliżają ją do jej dostaw-

czego kuzyna Dokkera. Obydwa auta ko-

rzystają z tej samej płyty podłogowej, mają 

identyczny rozstaw osi i podobną gamę 

silników. Ceny też są zbliżone. Osobowe 

warianty Dokkera kosztują od 36  900 do 

58 100 zł brutto, gdy na Lodgy trzeba wy-

dać od 37 900 do 63 400 zł. 

Idee, które podyktowały kształt obu 

modeli są tożsame. Chodziło o stworzenie 

niedużych, ale praktycznych samochodów 

ku uciesze rodzin i z pożytkiem dla fi rm. 

Miały mało kosztować, dając wiele moż-

liwości wykorzystania. Dokker przybrał 

postać nowoczesnego, uniwersalnego auta 

dostawczego, Lodgy została pierwszym 

minivanem w historii Dacii. 

Wyższy i smuklejsza

Zacznijmy od sylwetki. Dokker jest 

bardziej postawny, wyższy od Lodgy o kil-

kanaście centymetrów. Lodgy z kolei jest 

dłuższa o 13,5 cm. Różnicę tę uwypukla 

konstrukcja nadwozia i jego stylizacja. Do-

datkowe centymetry przypadają wyłącznie 

na tylny zwis. Lodgy ma „większy odwłok”, 

a pas stosunkowo wąskich okien bocznych 

połączonych czarnymi słupkami wizualnie 

wydłuża karoserię. Dokker sprawia wraże-

nie raczej krępego, bardziej muskularnego. 

Lodgy jest delikatniejsza i wzbogacona 

o oryginalny detal, jakim są „gwiaździste” 

tylne lampy. 

Różnice w wyglądzie wynikają również 

z odmiennego doboru drzwi. Lodgy jest 

na wskroś osobowa i przypomina „na-

pompowane” kombi. Z tyłu ma uchyla-

ną ku górze klapę. W Dokkerze druga 

para drzwi bocznych jest przesuwana, 

a z tyłu znajdują się niesymetryczne drzwi 

dwuskrzydłowe. Prawe, boczne drzwi 

przesuwane są standardem we wszyst-

kich wersjach, lewe tylko w bogatszych. 

W uboższej Ambience Plus wymagają do-

Dacia ochrony pogranicza
Jaki jest Dokker, każdy widzi, jaka Lodgy niby też. Tak do siebie podobne i tak różne 
jednocześnie. Kładziemy na szali oba modele, aby dowiedzieć się, który warto wybrać. 

Deski rozdzielcze obu samochodów są identyczne i mają podobne standardy wyposażenia. W Dokkerze schowki na górze są odsłonięte.
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płaty 1400 zł, w podstawowej Access nie 

są wcale proponowane. 

Lodgy daje szerszy wybór pakietów 

wyposażenia zewnętrznego, jednak naj-

ciekawszy z nich, Stepway jest dostępny 

w obu modelach. Obejmuje on rozbudo-

wane, plastikowe osłony u dołu nadwozia 

i wokół nadkoli, „uzbrojone” metalicznymi 

wstawkami zderzaki, 16-calowe obręcze ze 

stopów lekkich, specjalną tapicerkę, kie-

rownicę pokrytą skórą oraz system mul-

timedialny Dacia Plug & Radio. Dokker 

Stepway kosztuje od 54 800 do 57 400 zł,

a Lodgy Stepway od 54 600 do 62 700 zł. 

Tysiąc na łebka

Tablice rozdzielcze obu Dacii są prawie 

identyczne. Spokojne, stonowane, plano-

wo skromne. Ergonomiczne i poprawne. 

Nie ma powodu ani do narzekań, ani do 

zachwytu. Głęboka różnica między oby-

dwoma modelami, w dodatku uwidocz-

niona w cenie to liczba miejsc. Dokker 

może mieć ich najwyżej 5. Lodgy ma wa-

rianty 5- i 7-miejcowe. Dodatkowy rząd 

siedzeń podnosi cenę o 2000 zł. 

O ile do liczby drzwi i sposobu ich 

otwierania można się przyzwyczaić, to 

liczba foteli jest istotną różnicą. Zwłaszcza, 

że Lodgy kontynuuje chlubną tradycję za-

początkowaną przez Logana MCV. Ostat-

  Dacia Dokker Laureate Dacia Lodgy Prestige
  1,5 dCi 90 1,5 dCi 110

Dmc (kg) 1854 1926
Masa własna (kg) 1320 1262
Pojemność bagażnika (dm3) 800/3000 207/2617
Wys. podłogi bagażnika nad jezdnią (mm) 565 605
Rozstaw osi (mm) 2810 2810
Długość/szerokość/wysokość (mm) 4363/1751/1852 4498/1751/1683
Średnica zawracania (m) 11,1 11,1
Liczba miejsc 5 7
Silnik 1,5 dCi 90 1,5 dCi 110
Liczba cylindrów 4 4
Pojemność (cm3) 1461 1461
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) 90/66/3750 107/79/4000
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min) 200/1750 240/1750
Typ skrzyni/liczba biegów ręczna/5 ręczna/6
Prędkość maksymalna* (km/h) 162 175
Czas rozpędzania 0÷100 km/h (s)* 13,9 11,6
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) 4,5 4,4
Cena brutto wersji standardowej (zł) 54 200 63 400**

*wg danych producenta
**cena 7-miejscowej, limitowanej wersji Celebration, obecnie występującej w cenniku jako najbogatsza

nie dwa siedzenia są praktycznie rzecz bio-

rąc „pełnowymiarowe”. Osoby mierzące 

1,9 m bez kłopotów się w nie wpasowują 

i nie jadą złożone jak scyzoryk. Niższe 

mają jeszcze wygodniej. 

Minusem wariantu 7-miejscowego jest 

mniejszy bagażnik. Przy komplecie pasa-

Maksymalna objętość bagażnika Dokkera jest większa, ale przy pięciu miejscach Lodgy 
ma przewagę, zapewne z powodu dłuższego tylnego zwisu. 

Niesymetryczne drzwi kontra klapa, czyli wygoda kontra elegancja. 
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żerów jego pojemność wynosi zaledwie 

207 l. Wersja 5-miejcowa oddaje do dys-

pozycji 827 l i jest nawet odrobinę lepsza 

niż Dokker, który oferuje „tylko” 800 l. Sy-

tuacja odwraca się, gdy porównamy mak-

symalną przestrzeń bagażową, dostępną 

gdy jadą tylko dwie osoby: w Lodgy jest to 

2617 l, a w Dokkerze 3000 l. 

Do zalet 7-miejscowej Lodgy należy 

możliwość korzystania z pełnej niemal 

przestrzeni bagażnika bez wyjmowa-

nia siedzeń. Niemniej, jeśli wyciągniemy 

ostatni rząd, uzyskamy więcej przestrzeni. 

Jak piórko

Zarówno w Dokkerze, jak i Lodgy do-

stępny jest nowoczesny turbodoładowany 

silnik benzynowy TCe o pojemności 1,2 l 

i mocy 115 KM. Jest też tradycyjny, wol-

nossący 1,6 l osiągający 84 KM, dostępny 

fabrycznie w wariancie na benzynę lub 

LPG. Paleta diesli jest w Lodgy przesu-

nięta w górę. W obu modelach występują 

silniki 1,5 dCi, ale w Dokkerze o mocy 75 

i 90 KM, a w Lodgy 90 i 110 KM. W związ-

ku z tym Dokker ma wyłącznie skrzynki 

5-biegowe, a Lodgy w 110-konnym wa-

riancie wyposażany jest w ręczną „szóstkę”. 

Porównujemy najmocniejsze wersje 

obu modeli z dość bogatym wyposaże-

niem. Lodgy ma o 17 KM więcej i jest to 

widoczne nie tylko w danych fabrycznych 

o osiągach, ale odczuwalne subiektywnie, 

za kierownicą. Minivan jest żwawszy niż 

osobowy dostawczak, choć oba modele łą-

czy żywa i spontaniczna reakcja na głębo-

kie wciśnięcie gazu. Skromność Dacii wy-

chodzi jej tu na dobre. Oba auta są lekkie 

i nie zwlekają ani chwili, gdy pociągnie je 

wysoki moment obrotowy silników wyso-

koprężnych. Do 50 km/h Lodgy przyspie-

sza w 3,7 sekundy. W mieście jest niebywa-

i Lodgy mają z przodu kolumny McPher-

sona z trójkątnymi wahaczami, a z tyłu 

belkę skrętną i sprężyny śrubowe. 

Także wyposażenie któregokolwiek ze 

wspomnianych modeli w bogaty system 

multimedialny nie stanowi problemu. 

Dacia Media Nav z 7-calowym ekranem 

występuję za dopłatą i w tych samych ce-

nach w środkowych wersjach obu aut, 

a Dacia Media Nav Evolution jest standar-

dem w najbogatszych. Elektrycznych szyb 

z przodu nie ma tylko w podstawowych 

wersjach. Klimatyzacja ręczna lub automa-

tyczna, a także podgrzewane fotele są na 

wyciągnięcie ręki. 

Dokker w odmianie osobowej oraz Lodgy 

to samochody z pogranicza. Funkcjonalnie 

zbliżone do siebie nawzajem, dodają do ty-

powych zalet zwykłych samochodów walory 

spotykane w autach dostawczych. Uniwer-

salne, zmieniające się stosownie do potrzeb 

użytkownika mają duży potencjał. Komu za-

leży na dużej liczbie foteli, ten szybko podej-

mie decyzję. Kto zadowoli się pięcioma może 

się wahać. Chyba, że zdecydowanie lubi lub 

nie określony typ drzwi. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, R. Romaniuk, K. Rzepczyński

le zwinna. Skrzynia biegów ma dość długi 

drążek, ale kolejne przełożenia wchodzą 

lekko. Pedały i układ kierowniczy pracują 

miękko. Dacia nie zmusza do wysiłku. We 

wszystkich wersjach obu modeli wspoma-

ganie kierownicy jest standardem. 

Zawieszenie również jest dość miękkie. 

W połączeniu z czułym układem kierow-

niczym sprawia to, że Dokker i Lodgy są 

cokolwiek rozhasane. Łatwo zmienić kieru-

nek jazdy i to poczuć. Szczególnie, że fotele 

mają raczej płaskie siedziska i oparcia. Nie-

którym kierowcom może to przeszkadzać. 

Jednak na gorszych drogach i w mieście 

Dacia jest wygodna i bardzo łatwa do po-

prowadzenia. Na autostradzie przy wyso-

kiej prędkości nie trzeba się mocno skupiać 

na utrzymaniu kierunku jazdy, choć silny, 

boczny wiatr może być nieprzyjemny. 

Nie ma kompromisów, gdy mowa 

o bezpieczeństwie. Normą są poduszki po-

wietrzne czołowe i boczne z przodu oraz 

ABS i ESC z czujnikami ciśnienia w opo-

nach. Drugi rząd foteli jest wyposażony 

w system mocowania fotelików dziecię-

cych Isofi x. Z przodu są hamulce tarczowe, 

z tyłu bębnowe. Nie występują znaczące 

różnice w konstrukcji zawieszenia. Dokker 

Plusy i minusy

 Dacia Dokker

pojemna ładownia
praktyczne, niesymetryczne drzwi z tyłu
lista opcji równie bogata, jak w innych 
modelach Dacii

małe lusterka wsteczne
lewe drzwi tylko w droższych wersjach
niewygodnie umieszczona klamka 
prawego skrzydła tylnych drzwi

Dacia Lodgy

siedem miejsc w opcji
mocny diesel 110 KM
sylwetka samochodu osobowego

poziom wykończenia oszczędny „na siłę”
bardziej praktyczne schowki tylko 
w droższych wersjach
ograniczona możliwość zmian 
aranżacji wnętrza, jak na minivana

Odsuwane drzwi boczne występują zarówno w samochodach dostawczych, jak i minivanach. Do Dokkera wygodniej się wsiada 
nie tylko z powodu typu drzwi, ale dlatego, że jest wyższy. Z kolei tylko Lodgy oferuje dodatkowy rząd siedzeń i to praktycznie „pełnowymiarowy”.
Będą się tam dobrze czuć również wysokie osoby. 
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Rozpędź swój biznes 

z LEASINGIEM

 OFERTA 
SPECJALNA 

801 199 199 idealeasing.pl

Promocja dotyczy umów leasingu operacyjnego aktywowanych do 31.10.2015.

Promocja dotyczy dowolnych przedmiotów 

dostępnych w ofercie leasingu operacyjnego  

przy podanych parametrach:

samochody ciężarowe 
powyżej 3,5 t

naczepy  
i ciągniki siodłowe

stawka amortyzacji 20% 14% 

wpłata własna 45% 

max okres leasingu 24 m-ce 36 m-cy

wykup 19% 20%

suma opłat 100%*

*bez ukrytych kosztów




