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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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Świat pomału się kurczy. Coraz bliżej mają do nas Chiny, a my do Ameryki czy Afryki. 

Jeszcze perę lat temu synonimem tandety były wyroby Państwa Środka, dzisiaj trudno 

znaleźć producenta, który nie robiłby interesów z Chińczykami, trudno znaleźć też 

produkt bez etykiety „Made in China”. Nikogo już to nie szokuje, nikt też nie dopatruje 

się w tym wad. Współpraca z Chinami nie tylko spowodowała napływ do nas produktów 

tam wytwarzanych, ale również otworzyła ten rynek na europejskie dobra. A że jest on 

chłonny, stał się łakomym kąskiem.

Świat się zmienia i to co wczoraj wydawało się niemożliwe do zaakceptowania dzisiaj 

staje się normalnością. Producenci pojazdów też wyciągają wnioski. Jeszcze niedaw-

no niedoceniany na naszym rynku Hyundai wyrósł na auto chętnie u nas wybierane, 

szczególnie chwalone wśród menedżerów fl ot. Idąc tym tropem koreański producent 

postanowił zwiększyć swoją ofertę, aby móc w pełni zaspokoić swoich klientów. Kluczem 

do zwiększenia udziału w europejskim rynku fl otowym jest 3,5-tonowy pojazd dostaw-

czy. H350 dopełnia 

oferowaną gamę, 

otwierając drzwi do 

fi rm, które oprócz aut 

osobowych w swojej 

fl ocie potrzebują też 

pojazdów użytkowych. 

Wprawdzie jeszcze 

dzisiaj nie ma takich 

planów, ale naturalnym 

może się okazać kolej-

ny krok – ciężarówki 

i autobusy. Na pewno 

nie bez przyczyny we 

wrześniu 2014 podczas 

IAA w Hanowerze 

swoją premierę miał 

ciągnik siodłowy 

Hyundai Xcient. 

To kolejny dowód na 

to, że producenci ze Wschodu łakomym okiem spoglądają na Zachód. Granice ich dzia-

łalności cały czas się przesuwają, stając się poważnym zagrożeniem dla dobrze znanych 

i uznanych marek europejskich.

A my nie pozostajemy w tyle. Przykładem polskiej fi rmy, która sukcesywnie z roku na 

rok zdobywa kolejne rynki eksportowe jest Solaris. W tym roku ożywione działania 

w tym kierunku zapowiada Wielton, który nie tylko chce sprzedawać swoje produkty 

w całej Europie, ale również w ramach współpracy z francuskim partnerem mocniej 

zaistnieć na rynku afrykańskim. Odległości przestają mieć znaczenie. Liczy się jakość 

i cena. Gdy są odpowiednio wyważone, sukces jest tylko kwestią czasu.▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Udowodnione na drodze

Wejdź na stronę scania.com/moveforward 

i przekonaj się o przewadze Scania.

SCANIA R 450 EURO 6 SCR NOWĄ REKORDZISTKĄ.

W niezale nym te cie przeprowadzonym w realnych warunkach drogowych 
Scania R 450 Euro 6* osi gn a najlepszy rezultat w zakresie zu ycia paliwa, 
pokonuj c tym samym poprzedni  rekordzistk  - Scania G 410 Euro 6. 
Wyniki pokazuj  jasno: Scania osi ga najlepsze wyniki w zakresie 
niskiego zu ycia paliwa.

24.85
Rotterdam – Antwerpen – Liège

Test prasowy magazynu Transport & Logistjek, Październik 2014.

litrów
100km

*Masa zestawu: 39,4 tony
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Ź ródłem inspiracji do 

skonstruowania tego 

typu przekładni był bar-

dzo krótki czas zmiany biegu 

mierzony w milisekundach, 

nieosiągalny w innych skrzy-

niach. Dwusprzęgłowe skrzy-

nie biegów deklasują skrzy-

nie manualne pod względem 

komfortu jazdy. Wyelimino-

wanie przerw w przenoszeniu 

momentu obrotowego na koła 

podczas zmiany przełożenia to 

brak szarpnięć. Płynne, łagod-

ne zmiany biegów zmniejszają 

zużycie podzespołów napę-

dowych i innych elementów 

pojazdu. Dodatkowo poprzez 

swą konstrukcję skrzynie 

dwusprzęgłowe mogą praco-

wać w trybie automatycznym. 

Robią to w dodatku lepiej niż 

klasyczne przekładnie automa-

tyczne, ponieważ wyelimino-

wana jest niskiej sprawności 

przekładnia hydrokinetyczna. 

Dzięki temu otrzymujemy roz-

wiązanie, które pozwala przy-

spieszać szybciej niż ręczna 

przekładnia, a do tego oferuje 

komfort automatu. 

Trwałość skrzyń dwu-

sprzęgłowych nie odbiega od 

trwałości skrzyń manualnych. 

Pewne przeszkody to zapewne 

droższy serwis i nieco wyższa 

cena zakupu. Do wad skrzyń 

dwusprzęgłowych należy zali-

czyć jeszcze niedopracowany 

program gwałtownej redukcji 

biegu (kickdown). Czasem 

okazuje się on zbyt ospały, ale 

ten problem jest na razie nie 

do przeskoczenia przy obec-

nej idei pracy skrzyń tego 

typu.

Niewyczuwalnie

Postanowiliśmy sprawdzić 

w praktyce działanie takiej 

skrzyni. Do dyspozycji mie-

liśmy Volvo FH 500 z I-Shift  

Dual Clutch. Kierowcy przy-

zwyczajeni do skrzyń manu-

alnych przeważnie nieufnie 

podchodzą do skrzyń zauto-

matyzowanych czy wręcz au-

tomatycznych. Przesiadka ze 

skrzyni manualnej na Dual 

Clutch jest o wiele przyjem-

niejsza niż na automat. Wraże-

nie przełączania biegów przy-

pomina rozwiązania pośrednie 

pomiędzy skrzynią automa-

tyczną a bezstopniową. 

Sportowa dusza
I-Shift Dual Clutch, czyli dwusprzęgłowa skrzynia biegów, to rozwiązanie unikatowe 
w segmencie samochodów ciężarowych o dużej ładowności. Od dłuższego czasu podobna 
technologia jest stosowana w samochodach sportowych.

Dobrze zaprojektowana kabina samochodu 
ciężarowego jest przeznaczona nie tylko 
do pracy, ale także odpoczynku i noclegu. 
Sprzyjają temu gładkie linie i jasne kolory, 
które dodatkowo wzmacniają wrażenie 
przestronności.
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Z każdym pokonanym kilo-

metrem Dual Clutch przeko-

nuje bardziej – jazda staje się 

coraz płynniejsza. Auto przy-

spiesza jednostajnie, idealnie, 

bez szarpnięć. W przypadku 

ręcznej skrzyni potrzeba albo 

bardzo dobrego kierowcy, 

albo sporo uwagi, aby zmie-

niać tak płynnie biegi, jak to 

robi ten automat. Skrzynia ta 

może więc zastąpić idealnego 

kierowcę, co więcej może być 

od niego lepsza. W trybie Po-

wer utrzymywane są bardzo 

wysokie obroty, przez co może 

on być używany niestety bar-

dzo krótko ze względu na spo-

re zużycie paliwa. I-Shift  Dual 

Clutch idealnie współpracuje 

z systemami I-Roll i I-See. 

Układ sterowania radzi sobie 

nieco gorzej tylko w przypad-

ku redukcji biegu np. podczas 

wyprzedzania – gwałtownego 

wciśnięcia pedału gazu (kick-

down). W skrzyni biernej 

następuje wyzębienie pary 

kół przygotowanego biegu 

wyższego i zazębienie pary 

kół biegu niższego z automa-

tycznym międzygazem w celu 

wyrównania prędkości ob-

rotowych, co trwa po prostu 

dłużej.

Lżej w dłoniach

Najnowszym dodatkiem do 

palety nowych rozwiązań FH 

oprócz I-Shift  Dual Clutch 

jest aktywny układ kierowni-

czy Volvo. VDS (Volvo Dyna-

mic Steering) redukuje niemal 

do zera siłę, z jaką kierowca 

musi obracać kołem kierow-

nicy. Łączy w sobie konwen-

cjonalny, hydrauliczny układ 

wspomagania z elektronicznie 

sterowanym silnikiem elek-

trycznym, zamontowanym na 

przekładni kierowniczej. Roz-

wiązanie to przy małej pręd-

kości jazdy nie męczy barków 

i rąk, automatycznie ustawia 

koła w pozycji na wprost tak-

że podczas cofania. Układ 

kompensuje efekt oddziały-

wania mocno wyprofi lowanej 

(wypukłej) nawierzchni dro-

gi lub bocznego wiatru, tak 

aby kierowca mógł po prostu 

utrzymywać kierunek jazdy 

na wprost, bez potrzeby kon-

trowania kierownicą. Układ 

tłumi również szarpnięcia wy-

wołane nierównościami drogi, 

takimi jak szczeliny czy ubyt-

ki nawierzchni. Utrzymuje 

tor jazdy na wprost, np. pod-

czas hamowania na nawierz-

chniach o zróżnicowanych 

współczynnikach przyczep-

ności (tarcia). Udoskonalenia 

wprowadzone w podwoziu 

polepszyły zdecydowanie sta-

teczność kierunkową Volvo 

FH. Samochód wydaje się 

stabilny i przewidywalny na 

drodze.

I-Shift Dual Clutch bazuje na klasycznej skrzyni biegów I-Shift. Mimo że 
zawiera wiele nowych podzespołów, jest od niej dłuższa zaledwie o 12 cm 
z powodu obecności drugiego sprzęgła. Jest dostępna jako jedna z opcji 
obok klasycznej I-Shift i manualnej skrzyni biegów.

Nasz przejazd testowy obej-

mował drogę ekspresową S8 

do krajowej 50-ki, potem do 

węzła autostradowego, a także 

około 80 km autostrady A2 

i z powrotem. Nasze odcin-

kowe wyniki zużycia paliwa 

wyglądały następująco: w naj-

lepszych warunkach i przy 

Jedna z największych kabin 
Globetrotter XL została 
wyposażona w rozsuwaną leżankę 
dolną. Oferuje prawdziwy komfort 
na międzynarodowych trasach 
dalekobieżnych.

Volvo zaproponowało dobrze rozplanowane, 
logiczne otoczenie, ze wszystkimi elementami 
sterującymi znajdującymi się w zasięgu 
ręki. Dzięki szeregu nowych elementów na 
kole kierownicy kierowca ma do dyspozycji 
ergonomiczne miejsce pracy.

Nie z nami – postaw na czerwone!

   Kompetencja
  Pasja

 Grupy DBK

www.truck-van.pl
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świadomość, że na przedsta-

wione rezultaty wpływ skrzyni 

Dual Clutch był minimalny, 

ponieważ na drodze szybkie-

go ruchu pracuje w większości 

czasu bieg nr 12.

Godnym uwagi w FH jest 

funkcja I-See, która rozszerza 

funkcjonalność skrzyni biegów 

I-Shift . Została opracowana 

głównie z przeznaczeniem dla 

transportu długodystansowego 

i służy oszczędzaniu paliwa. 

Zarejestrowane lub pobrane 

dane topografi czne stanowią 

podstawę dla automatycznej 

optymalizacji zmiany biegów, 

prędkości i użycia hamulców 

dodatkowych. Sterowanie sys-

temem I-See odbywa się przy 

pomocy obecnych na kie-

rownicy przycisków oraz wy-

świetlacza umieszczonego na 

prawo od tablicy wskaźników. 

Na wyświetlaczu dobiera się 

rozpiętość prędkości mającej 

być utrzymywaną przez tempo-

mat. Dla przykładu wybierając 

jako prędkość główną 83 km/h, 

można było pozwolić ciężarów-

ce zwolnić do 78 km/h i przy-

śpieszyć do 87 km/h, kolejne 

3 km/h oddając jeszcze do dys-

pozycji w przypadku automa-

tycznego przechodzenia na luz 

przy zjeździe ze wzniesienia.

DŁUGODYSTANSOWEDŁUGODYSTANSOWETestTest

Volvo FH 500 4×2 I-Shift Dual Clutch

Kabina ..................................................................... Globetrotter XL
Dmc (kg) ...............................................................................18 000
Masa własna (kg) .....................................................................8000
Rozstaw osi (mm) ....................................................................3700
Typ silnika .........................................................................D13K500
Liczba i układ cylindrów .............................................................. R6
Pojemność (dm3) ......................................................................12,8
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ...........................500/368/1400÷1800
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) .............................2500/1000÷1400
Skrzynia biegów............ 12-biegowa, I-Shift Dual Clutch SPO2812
Przełożenie przekładni głównej ...............................................3,1:1
Przeglądy ................................................................. co 100 000 km
Gwarancja ..................................1 rok plus dodatkowe 12 miesięcy 
   ................................na układ napędowy z limitem 300 000 km

płynnym ruchu autostrado-

wym osiągnęliśmy 25,69 l/100 

km, w najgorszym aż 29,64 

l/100 km, co dało średnią 26,83 

l/100 km. To nie jest oczywi-

ście szczyt możliwości nowe-

go FH, bo kierowcy fabryczni 

schodzą z wynikami nawet do 

20 l/100 km. Należy też mieć 

Miejsce na pranie

W obecnych czasach kie-

rowcy spędzają w kabinie 

przeciętnie pięć dni w tygo-

dniu. Dlatego kabina musi za-

pewniać każdemu – niskiemu, 

wysokiemu, szczupłemu czy 

tęgiemu – optymalne miejsce 

do pracy, wypoczynku i spę-

dzania wolnego czasu. Poprzez 

bardziej pionowe poprowadze-

nie przednich słupków, kabina 

Volvo FH zyskała tyle na prze-

stronności, że rozwieszone 

pranie po przekątnej specjal-

nie nie powinno przeszkadzać. 

Kabina FH powiększyła się 

o 1 m3, a dostępna przestrzeń 

w schowkach wzrosła o 300 l.

Aby kierowca mógł dobrze 

wypocząć, Volvo poszerzyło 

też leżankę do 815 mm i opra-

cowało nowe materace. Są na-

prawdę wygodne.

Tablica rozdzielcza jest ni-

ska i łagodnie opada w kierun-

ku przedniej szyby. Przyciski 

na kokpicie są rozmieszczone 

wg ważności. W części środ-

kowej kokpit grupuje najważ-

niejsze instrumenty, podczas 

gdy te mniej istotne znajdu-

ją się po jego lewej i prawej 

stronie. Wieloma funkcjami 

– m.in. telefonem – można 

sterować za pomocą przyci-

sków na kole kierownicy. Szy-

by są większe niż w poprzed-

nim Volvo FH i zapewniają 

lepszą widoczność najbliższe-

go otoczenia pojazdu. 

Jazda z I-Shift  Dual Clutch 

jest doprawdy niesamowita. 

Jest to zauważalne zwłasz-

cza na podjazdach – pojazd 

nie poddaje się wzniesieniu, 

tylko płynnie je pokonuje, 

a zmiany biegów są niewy-

czuwalne. To samochód ze 

sportowym sercem. Z kolei 

kierowalność i stateczność 

poprzeczna oddziałują – bez-

pośrednio – na kierowcę oraz 

– pośrednio – na rentowność 

fi rmy transportowej. W lep-

szym samochodzie cięża-

rowym kierowca mniej się 

męczy, dzięki czemu jeździ 

bezpieczniej i lepiej wykonuje 

swoją pracę. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański, Volvo

Pomiędzy fotelami kierowcy i pasażera znajduje się poręczna lodówka o pojemności 33 l 
oraz wygodna szuflada na rzadziej używane kabinowe szpargały.

Do ramy przymocowano 
specjalistyczny 
przepływomierz pokazujący 
rzeczywiste zużycie paliwa.

Wszystko pod ręką. Po otwarciu przedniej maski uzyskujemy dziecinnie 
prosty dostęp do korków wlewu oleju, spryskiwacza szyb czy płynu 
hamulcowego. Na wysokości świateł znajdują się rozkładane schodki 
służące np. wygodnemu umyciu szyby przedniej.
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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 



Umowa przewiduje opcję zakupu 

pozostałych akcji po 2017 r. za 

kwotę 6,6 mln euro powiększoną 

o premię uzależnioną od wyników spółki 

Fruehauf. 

„Strategiczne partnerstwo fi rm Wielton 

i Fruehauf zapoczątkowuje zmiany na eu-

ropejskim rynku naczep. Fruehauf to lider 

rynku francuskiego, zaś Wielton to naj-

większy polski producent. Dwa nowoczesne 

zakłady produkcyjne, połączone zespoły in-

żynierów i techników, siła zakupowa nowej 

grupy i pozycja branżowa tworzą ogromny 

potencjał rynkowy, wykonawczy i innowa-

cyjny, który pozwoli zwiększyć przewagę 

konkurencyjną i uplasować nas w pierwszej 

trójce największych graczy na rynku euro-

pejskim” – mówi Andrzej Szczepek, prezes 

zarządu Wielton S.A.

„Fruehauf pozostanie spółką francu-

ską, z francuskim zarządem, produkującą 

w swoim zakładzie w  Auxerre produk-

ty marki Fruehauf. Porozumienie, do 

którego doszliśmy z Wielton S.A., jest 

dobrą informacją dla naszych klientów. 

Korzystnie zabezpiecza lepszą przyszłość 

dla naszego zakładu. Zgodziliśmy się co 

do istotnych kierunków przyszłych in-

westycji, które poszerzą naszą obecność 

na rynku francuskim i które prowadzą 

do nowych możliwości eksportowych” 

– mówi Francis Doblin, dyrektor zarzą-

dzający Fruehauf.

„Cieszę się, że udało się nam pozyskać 

do strategicznej współpracy tak znako-

mitą fi rmę, jaką jest spółka Fruehauf 

kierowana przez naszego partnera biz-

nesowego, współudziałowca i doskonałe-

go menedżera Francisa Doblina. Jestem 

przekonany, że przed grupą Wielton 

otwierają się nowe perspektywy rozwoju 

i silnej obecności na rynkach Europy Za-

chodniej. Marka Fruehauf jest od lat lide-

rem w branży naczep w Europie z ogrom-

ną grupą wiernych jej klientów. Wierzę, 

że najbliższy czas przyniesie ko-

rzyści z transakcji dla spółki i jej 

akcjonariuszy” – podkreśla Paweł 

Szataniak, przewodniczący rady 

nadzorczej Wielton S.A. 

11 tys. pojazdów rocznie

Zakup otwiera grupie Wielton 

drogę do zdobycia pozycji trze-

ciego największego europejskiego 

producenta naczep z początko-

wym potencjałem produkcyjnym 

na poziomie 11 tys. produktów 

rocznie i obrotami powyżej 250 

mln euro. Cała transakcja jest fi -

nansowana w 20% ze środków 

własnych spółki, pozostała część z kredy-

tu bankowego. 

Fruehauf ma 44% udział w rynku na-

czep we Francji. Firma zatrudnia ponad 

400 osób i produkuje rocznie ponad 4000 

naczep. Jej roczne zyski oscylują wokół 

2-3 mln euro przy obrotach na poziomie 

Wielton przejmuje 
Fruehauf
Wielton przejął większościowy, tj. 65,31% pakiet akcji firmy 
Fruehauf. Wartość transakcji wyniosła 9,5 mln euro. 

100 mln euro. Fruehauf posiada nowocze-

sny zakład produkcyjny we Francji, a od-

biorcami produktów są klienci w Europie, 

w tym głównie we Francji. 

Pojazdy marki Fruehauf mają być nadal 

oferowane. Zapowiadany jest dalszy roz-

wój oferty produktów tej spółki oraz in-

westycje w zakład produkcyjny w Auxerre 

w celu rozbudowy i unowocześnienia po-

tencjału produkcyjnego na potrzeby eks-

pansji w Europie. Francis Doblin, dotych-

czasowy, wieloletni prezes fi rmy Fruehauf, 

będzie dalej kierował spółką i realizował 

strategię zgodnie z wypracowaną wspólnie 

z Wieltonem koncepcją rozwoju. 

Wielton dysponuje kadrą 120 inży-

nierów i techników oraz posiada własne 

Centrum Badań i  Rozwoju. Innowacyj-

ność rozwiązań zapewnia spółce przewagę 

konkurencyjną na rynkach europejskich. 

Od lewej: Mariusz Golec – wiceprezes zarządu Wielton S.A., Andrzej Szczepek – prezes zarządu 
Wielton S.A., Paweł Szataniak – przewodniczący rady nadzorczej Wielton S.A., Mariusz Szataniak 
– członek rady nadzorczej Wielton S.A.

97 lat tradycji 

Marka Fruehauf powstała w Stanach Zjed-
noczonych w 1918 roku jako Fruehauf 
Trailer Company. Po wielu latach pełnej 
sukcesów globalnej ekspansji, w latach 
80. i 90. XX w. Fruehauf stał się wiodącą 
marką w Europie. W 1997 r. została ku-
piona przez firmę konkurencyjną Wabash 
National Corporation. W związku z tą 
transakcją europejskie spółki zależne Fru-
ehauf Trailer Company rozpoczęły nowy 
etap rozwoju. Spółka we Francji została 
wykupiona przez fundusz inwestycyjny 
z inicjatywy i przy współudziale jej me-
nedżerów. Obecnie w Europie Fruehauf 
produkuje jedynie we Francji – tu marka 
zdołała przetrwać i utrzymać dominujący 
udział rynkowy.
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Potencjał badawczy i techniczny obu pod-

miotów pozwoli na rozwój kompetencji 

projektowych i produkcyjnych, przyjęcie 

najlepszych praktyk zarządczych i wymia-

nę wiedzy pomiędzy fi rmami, co przełoży 

się na jeszcze szybsze reagowanie na po-

trzeby klientów i dostosowywanie oferty 

produktów do wymagań odbiorców. 

Razem w świat

Połączenie fi rmy Fruehauf z grupą Wiel-

ton ma umocnić pozycję grupy na rynku 

europejskim, szczególnie w Europie Za-

chodniej. Wielton jest obecny na ponad 

szyscy producenci samochodów 

ciężarowych chwalą niskie zapo-

trzebowanie na plaiwo swoich 

modeli. Nic dziwnego – rozwój technolo-

gii pozwolił w ostatnich latach znacznie 

obniżyć średnie spalanie, zwiększając jed-

nocześnie wydajność silników. Mercedes 

udowadnia ekonomiczność swoich pojaz-

dów w ramach programu „Fuel Duel”, zna-

nego w Polsce w poprzednich latach pod 

nazwą „Eco-BESTia”.

10% mniej

Do udziału zapraszane są fi rmy trans-

portowe, które chcą porównać zużycie 

paliwa posiadanych przez siebie samocho-

dów z nowym Actrosem. Wystarczy zgosić 

się do dilera, żeby otrzymać Mercedesa 

z silnikiem Euro 6 o możliwie zbliżonych 

parametrach do posiadanego przez siebie 

pojazdu. Następnie pojazd ten jest wyko-

rzystywany w ten sam sposób, jak pozo-

stałe samochody we fl ocie. Dzięki temu 

porównania są wiarygodne – przejady 

odbywają się na tych samych trasach, z ta-

kim samym ładunkiem i przy udziale tych 

samych kierowców. Testy trwają od dwóch 

do trzech tygodni, co gwarantuje wiary-

godne wyniki.

Kierowcy, przed udziałem w programie, 

przechodzą szkolenie z ekonomicznej jaz-

dy, a ich styl prowadzenia pojazdu nad-

zorowany jest przez telematyczny system 

FleetBoard.

Zainteresowanie takimi pojedynkami 

przerosło najśmielsze oczekiwania organi-

zatorów – w ciągu ponad 2 lat przeprowa-

dzono 1121 porównań (w tym niemal 100 

w Polsce), a Actrosy pokonały już ponad 

5,5 mln km. Zgodnie z deklaracjami fi rm 

biorących udział w programie, Mercedesy 

spaliły mniej od konkurencji w ponad 90% 

przypadków, osiągając średnią oszczęd-

ność na poziomie 10,5% względem rywali. 

W zestawieniach statystycznych uwzględ-

niane są wyłącznie wyniki pojazdów kon-

kurencyjnych wyposażonych w silniki 

Euro 5 i 6. 

250 wyjątkowych Actrosów

Pojazdy przeznaczone do programu nie 

są przypadkowe. Są to modele tak skonfi -

gurowane i wyposażone, aby zapewniały 

użytkownikowi minimalne spalanie. Mają 

aerodynamiczną kabinę StreamSpace oraz 

nowe silniki Euro 6 w trzech klasach mocy: 

420, 430, lub 450 KM. Wszystkie wyposa-

żono w inteligentny tempomat PPC, dopa-

sowujący sposób jazdy do topografi i terenu 

oraz optymalizujący punkty przełączania 

skrzyni biegów Mercedes PowerShift  3. 

Pakiet Economy ma m.in. układ kontroli 

ciśnienia w ogumieniu. Natomiast system 

telematyczny FleetBoard rejestruje trasę, 

analizuje sposób użytkowania, zdalnie dia-

gnozuje pojazd oraz dzięki usłudze Serwis 

przygotowuje plan prac konserwacyjnych.

Konfi guracja pojazdów biorących 

udział w programie zyskała tak dużą 

popularność, że Mercedes postanowił 

wprowadzić do sprzedaży serię Actrosów 

– Fuel Duel Limited Edition. Pula ograni-

czona jest do 250 egzemplarzy. Można je 

już zamawiać. ▐

KD
Fot. Daimler

PojedynekPojedynek na krople na krople
Na 1100 przeprowadzonych w Europie pojedynków w ramach 
testu „Fuel Duel”, w których do rywalizji stawały pojazdy 
różnych producentów z ciężarówkami Mercedesa, w 90% 
bardziej ekonomiczne okazywały się Actrosy.

35 rynkach, w Europie, Azji i Afryce, gdzie 

z sukcesem sprzedaje swoje wywrotki 

i zestawy objętościowe. Odbiorcami po-

jazdów Wieltonu są fi rmy transportowe, 

budowlane, produkcyjne i dystrybucyjne 

w kraju oraz zagraniczni dilerzy pojazdów 

ciężarowych i naczep. Wielton jest obecny 

w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, Norwegii, 

na Węgrzech, Litwie, Łotwie, w Czechach, 

Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii, 

Niemczech, Austrii, Francji, Holandii, Sło-

wenii oraz Serbii. W ramach współpracy 

obu podmiotów planowana jest również 

większa sprzedaż produktów Fruehauf 

w Europie, szczególnie w krajach sąsied-

nich. Fruehauf ma spore doświadczenie 

w produkcji naczep furgonowych, izolo-

wanych termicznie, to kolejna szansa Wiel-

tonu na zaistnienie w segmencie chłodni. 

Skala działalności obu podmiotów i sze-

roki zakres oferty powinny stwarzać w ko-

lejnych latach również większe możliwości 

eksportu poza rynki europejskie. W pla-

nach jest podbój rynków w Afryce, Azji 

i na Bliskim Wschodzie. 

Do 2019 r. Grupa Wielton ma sprzeda-

wać 15 000 pojazdów rocznie. ▐

KD
Fot. Wielton

www.truck-van.pl
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WYDARZENIEWYDARZENIEDealer Roku DAFDealer Roku DAF

DAF Trucks Polska po raz czwarty zor-

ganizował konkurs na najlepszego di-

lera swojej marki. W konkursie wzięli 

udział wszyscy autoryzowani dilerzy DAF-a 

w Polsce, których praca oceniana była przez 

cały 2014 rok. Pod uwagę brano działania 

dilera, które bezpośrednio przekładają się 

na satysfakcję klienta tj.: dostępność części, 

realizacja celów dotyczących kluczowych 

klientów, produktów oraz akcji specjalnych, 

sprzedaż części, poprawność wykonania 

usługi za pierwszym razem, szybkość reakcji 

na zażalenia klienta, wydajność obsługi w ra-

mach serwisu ITS/PTS, sprzedaż kontraktów 

obsługowo-naprawczych DAF Multisup-

port, realizacja planów sprzedaży nowych 

i używanych pojazdów, jakościowe szkolenia 

z ekonomicznej jazdy oraz usługi fi nansowe 

Paccar Financial. 

W tym roku podium zdominował 

Wanicki. Najlepszy okazał się serwis ze 

Świdnika. Na drugim miejscu uplasował 

się oddział tej samej fi rmy z Mogilanów 

k. Krakowa, a 3. pozycję, po raz drugi 

w historii konkursu, zajął serwis DAF ESA 

Trucks Polska z Iłowej.

Firma Wanicki współpracuje z DAF-em 

od ponad 15 lat, obecnie na terenie czte-

rech województw: małopolskiego, pod-

karpackiego, lubelskiego i świętokrzyskie-

go. Jako jedyny autoryzowany diler DAF 

w 100% posiada polski kapitał. Oddziały 

fi rmy Wanicki przeprowadzają naprawy 

pojazdów osobowych i ciężarowych, na-

czep, przyczep, maszyn rolniczych i bu-

dowlanych. Firma zajmuje się też sprze-

dażą części zamiennych i materiałów 

eksploatacyjnych. Przy serwisach działają 

okręgowe stacje kontroli pojazdów. Wy-

konywane są również naprawy i kalibracje 

tachografów, naprawy i montaż agregatów 

chłodniczych i serwis Toll Collect. Oprócz 

autoryzacji DAF, warsztaty posiadają rów-

nież autoryzację Irizara, VDL, Schmitza, 

Krone, Carriera, Wieltonu, Wabco, Knorr-

-Bremse, Haldex, SAF, BPW, DHollandia 

i BÄR Cargolift . W sumie fi rma zatrudnia 

90 techników i 20 samochodów serwi-

sowych. Serwis w Świdniku opiekuje się 

samochodami 2500 klientów. Miesięcznie 

obsługuje 430 zleceń. Warsztat zatrudnia 

15 osób, biuro obsługi klienta – 5.

ESA Trucks Polska, jako autoryzowany 

diler sprzedaży i serwisu samochodów cię-

żarowych marki DAF, działa od 2006 roku 

na terenie województw wielkopolskiego 

i lubuskiego i należy do Grupy ESA, holen-

derskiego przedsiębiorstwa, które powsta-

ło w 1927 roku. 

Zdobycie tytułu Dealera Roku 2015 ozna-

cza, że usługi serwisowe i sprzedażowe, jakie 

świadczy nagrodzony serwis, są oferowane 

na najwyższym poziomie. Zwycięski diler 

może wykorzystywać w ciągu całego roku 

prestiżowy tytułu DAF Dealer Roku 2015.  ▐

KD
Fot. K. Dziewicka, DAF

Najlepszy Wanicki ze Świdnika
Pod koniec kwietnia w hotelu IBB Grand Hotel Lublinianka w Lublinie odbyła się 
uroczysta gala wręczenia nagród najlepszemu dilerowi DAF 2015. Dealerem Roku 2015 
została firma Wanicki oddział Świdnik. 

Laureaci konkursu Dealer Roku DAF 2015. Od lewej: Marek Rogala, kierownik serwisu ESA 
o. Iłowa i Tomasz Bocheński, dyrektor serwisów ESA Trucks Polska, Zbigniew Kołodziejek, 
dyrektor marketingu DAF Trucks Polska, Hubert Araszkiewicz, kierownik stacji serwisowej 
DAF Wanicki w Świdniku, Bartłomiej Wanicki i Maciej Górka, kierownik stacji serwisowej DAF 
Wanicki w Mogilanach.

Dealer Roku 2015 – Wanicki ze Świdnika. Serwis opiekuje się samochodami 2500 klientów. 
Miesięcznie obsługuje 430 zleceń. W warsztacie pracuje 15 osób.

Relację z uroczystości wręczenia nagrody 
dla Dealera Roku 2015 marki DAF 

można zobaczyć w programie „Na Osi”, 
na antenach Motowizja i Tele 5.
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WYDARZENIEWYDARZENIEJubileuszJubileusz

„WW  spółcześnie za-

 potrzebowanie na 

 energię dynamicz-

nie wzrasta – przy jednocze-

snym kurczeniu się surowców. 

Nasze innowacyjne rozwiąza-

nia koncentrujemy więc na in-

teligentnym wykorzystywaniu 

zasobów energetycznych. Cel 

ten realizujemy zarówno po-

przez udoskonalanie procesów 

produkcyjnych, jak również 

zapewnianie klientom ener-

getycznych korzyści z użyt-

kowania naszych produktów” 

– powiedział Dirk Elvermann, 

dyrektor zarządzający BASF 

Polska. 

Dirk Elvermann, 
dyrektor zarządzający BASF Polska

„
 150 rocznica działalności 

jest doskonałą okazją 
do spojrzenia w przyszłość 
i wspólnego tworzenia inno-
wacyjnych rozwiązań 
dla globalnych problemów 
ludzkości” 

150 twórczych lat
W maju BASF obchodził swoje 150-lecie. 
W Polsce podczas świętowania promowana 
jest idea inteligentnej energii. W ten sposób 
firma chce pokazać, że można jednocześnie 
użytkować i oszczędzać energię.

Motto naszych uroczystości 

rocznicowych to 'Świętowanie 

i współtworzenie'. 150 rocznica 

działalności jest więc doskona-

łą okazją nie tylko do tego, aby 

podsumować nasze dotychcza-

sowe sukcesy. To jednocześnie 

dobra okazja do spojrzenia 

w przyszłość i wspólnego two-

rzenia innowacyjnych rozwią-

zań dla globalnych problemów 

ludzkości” – powiedział Dirk 

Elvermann. ▐

Fot. BASF

Światowe zapotrzebowanie 

na energię rośnie z dnia na 

dzień. Szacuje się, że do 2050 

roku ludzkość będzie zużywała 

od dwóch do trzech razy wię-

cej energii niż obecnie. BASF 

swoje działania w tym zakresie 

koncentruje przede wszystkim 

na innowacjach, nad którymi 

każdego dnia pracuje około 

10 tysięcy osób na całym świe-

cie. Na badania i rozwój tyl-

ko w ubiegłym roku koncern 

przeznaczył blisko 2 mld euro. 

Obok organizowanych na 

całym świecie wydarzeń jubile-

uszowych oraz retrospektywy 

historycznej, BASF uruchomił 

platformę Creator Space. Ma 

ona na celu znalezienie rozwią-

zań najtrudniejszych proble-

mów społecznych: jak możemy 

zapewnić wystarczającą ilość 

pożywienia dla dynamicznie 

rosnącej populacji? Jak będą 

wyglądały miasta przyszłości? 

Skąd będziemy czerpać energię?

„W jubileuszowym roku 

swoje działania skupiamy na 

istotnych wyzwaniach współ-

czesności. Opieramy się w tym 

zakresie na wiedzy i kreatywno-

ści pracowników i partnerów. 

www.truck-van.pl



Tylne zawieszenie można dobrać do 

przewidywanego obciążenia pojazdu. Na 

życzenie producent montuje zawiesze-

nie powietrzne. Dostępne jest nie tylko 

w modelach do przewozu osób. W zależ-

ności od typu pojazdu możliwy jest mon-

taż ogumienia pojedynczego lub bliźnia-

czego. Szczególnie interesujące są modele 

z długim rozstawem osi 4,1 m i pojedyn-

czymi kołami, na których można zabudo-

wać nadwozie o długości do 4,8 m. Przy 

dużych gabarytach ładowni zapewniają 

zwrotność i niskie koszty eksploatacji. 

Wśród ciężkich samochodów dostaw-

czych, Daily wyróżnia się osiami o naj-

wyższej nośności. Oznacza to, że bez trudu 

można je zabudować np. chłodnią lub lo-

downią i zostanie spory zapas ładowności 

na przewożony towar. 

Od wielu lat w lekkim segmencie bez-

konkurencyjne jest Daily. Wielu pró-

bowało się z nim równać, ale nikt go 

nie prześcignął. Najnowszym potwierdze-

niem jego przewagi jest tytuł „Van of the 

Year 2015”. Jednak Daily to zaledwie wstęp 

do bogatej i zróżnicowanej oferty Iveco. 

Nie trzeba przedstawiać

Bardzo dobry wstęp zresztą. W najnow-

szym wcieleniu Daily ma jeszcze więcej 

odmian, jeszcze mocniejsze silniki i jest 

jeszcze bardziej komfortowe. Jest dostęp-

ne w wersjach o dmc od 3,3 do 7,2 t. Moc 

silników wynosi od 106 do 205 KM. Jak 

zawsze w katalogu jest szeroka gama pod-

wozi, ale Iveco wprowadziło korekty do 

oferty furgonów, kusząc nabywców zainte-

resowanych typowymi „blaszakami”, któ-

re można prowadzić z prawem jazdy 

kat. B. Wyróżniają się one znakomitym 

stosunkiem długości ładowni do długości 

całkowitej i mają niski próg załadunku. 

Objętość największego furgonu wynosi 

19,6 m3. 

Stosowane w lżejszych odmianach, do 

3,5 t, zawieszenie z podwójnymi waha-

czami i poprzecznym resorem piórowym 

Quad Leaf gwarantuje doskonałe własno-

ści jezdne i znakomitą zwrotność. Jest przy 

tym lekkie i zapewnia wysoki prześwit. 

W cięższych wersjach nadal występuje 

znane użytkownikom wcześniejszych ge-

neracji Daily zawieszenie Quad Tor z drąż-

kami skrętnymi. 

Wprawdzie normą w tej klasie nadal po-

zostają ręczne skrzynie biegów, ale oprócz 

manualnych „szóstek” Iveco ma również 

zautomatyzowaną przekładnię AGile oraz 

klasyczny, 8-biegowy „automat” Hi-Matic 

fi rmy ZF. Skrzynka ta jest właściwie pozba-

wiona wad starszych typów „automatów”, 

świetnie dobiera przełożenia, a straty po-

wodowane przez poślizg przekładni hy-

drokinetycznej zostały praktycznie wyeli-

minowane. Jest bardzo wygodna w gęstym, 

miejskim ruchu i pomaga kierowcy skupić 

się na jeździe, przez co korzystnie wpływa 

na bezpieczeństwo. 

Standard wyposażenia kabin w pełni 

odpowiada dzisiejszym wymaganiom. Nie 

brakuje schowków, jest miejsce, aby wy-

pełnić dokumenty czy przejrzeć zamówie-

nia w laptopie. 

Masa całkowita najcięższych 
Daily dochodzi do 7,2 t. 

Oznacza to spory zapas ładow-
ności, nawet jeśli zabudowa 

jest stosunkowo ciężka, 
np. chłodnicza. Montaż 

windy załadowczej też nie 
nastręcza problemu. 

Bestseller i jeszcze więcej
Iveco ma dużo do powiedzenia na temat dystrybucji. Proponuje samochody cenione 
za walory praktyczne i niebywałe zdolności adaptacyjne. 

Iveco Eurocargo jest „szczupłe”, 
ale mocne. Kabina jest wąska i dobrze 
chroniona przez zderzaki i nadkola. 

Typowe, 3,5-tonowe furgony Daily mają stosunkowo niski 
próg załadunku, są zwrotne, a nowe zawieszenie Quad Leaf 
zostawia spory margines bezpieczeństwa. 
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Bogata gama silników pozwala dokład-

nie dopasować układ napędowy do zadań 

i pokonywanych dystansów. Uśredniając, 

nowe Daily spala o 5,5% paliwa mniej od 

poprzednika. Samochody z pakietem Eco-

Pack mogą zużyć w warunkach miejskich 

nawet o 14% mniej paliwa. 

Wodonośne, mlekodajne

Najnowsze Eurocargo zostało już w Pol-

sce docenione m.in. przez producentów 

napojów. Służy do ich dystrybucji, co 

w związku ze znaczną masą ładunku, ja-

kością ulic i dróg lokalnych oraz zagęsz-

czeniem ruchu nie jest łatwym zadaniem. 

Jednak Eurocargo sprawdza się bardzo 

dobrze. 

Jest dostępne w wariantach o dmc od 

6 do 19 t. Napędzane jest silnikami Tector 5

i Tector 7 o mocy od 160 do 320 KM. 

Najmocniejszy, 210-konny silnik Tector 5 

ma 4 cylindry i z powodzeniem zastępu-

je wcześniejszą jednostkę 6-cylindrową 

o zbliżonej mocy, przynosząc oszczędności 

na zużyciu paliwa. Wszystkie silniki ko-

rzystają z technologii oczyszczania spalin 

Hi-eSCR, co oznacza, że w ich konstruk-

cji nie występuje układ EGR, zatem mogą 

być wyregulowane na wysoką moc i niskie 

spalanie. Silniki współpracują z 13 typami 

skrzyń biegów, w tym zautomatyzowaną, 

12-biegową EuroTronic oraz automatycz-

ną Allison. 

Ogółem dostępnych jest 15 wariantów 

rozstawu osi. Eurocargo może być wypo-

sażone w zabudowy o długości od 4,26 

do 10,17 m. Lżejsze warianty mają niską 

ramę, a w związku z tym do kabiny pro-

wadzą tylko dwa stopnie. W cięższych 

rama jest wyżej i kierowca musi pokonać 

trzy stopnie. Spośród trzech typów kabin 

w pracy dystrybucyjnej normą jest krótka 

i niska. Niemniej zapewnia ona wygodę, 

zarówno podczas jazdy, jak i wtedy, gdy 

kierowca musi uporządkować dokumenty 

czy ma ochotę coś przekąsić. Bez trudu 

można przechodzić w poprzek, gdyż ta-

blica rozdzielcza jest stosunkowo wąska. 

Kabiny Eurocargo mają szerokość zaled-

wie 2,1 m i są chronione przez szeroki zde-

rzak i rozbudowane nadkola. Dzięki temu 

łatwiej jest zapobiec uszkodzeniom, np. 

podczas manewrowania. 

Dwie, trzy, cztery

Ofertę pojazdów dystrybucyjnych w naj-

cięższym segmencie uzupełnia Stralis. 

Oprócz dwuosiowych podwozi o dmc 18 t 

Iveco oddaje do dyspozycji podwozia trzy-

osiowe z jedną osią napędzaną o dmc 26 t. 

Komu bardzo zależy na ładowności, a nie 

ma do czynienia z trudnym terenem, może 

zamówić podwozie 8×2. Ponadto nabyw-

cy mogą wybrać ciągnik siodłowy 4×2 

z wąską kabiną sypialną typu Hi-Road. Do 

szczególnych zadań przeznaczone są cią-

gniki 6×2 i 6×4. 

W gamie Stralisa stosowane są silniki 

Cursor 9, 11 i 13 o mocy od 310 do 560 KM.

Do dystrybucji wystarczy i to z dużym za-

pasem. Przekładnie manualne mają 9 lub 

16 biegów, zautomatyzowane EuroTro-

nic II – 12 biegów. Na życzenie montuje 

się ją w wersji Ecofl eet, która ogranicza 

możliwość ingerencji kierowcy w zmianę 

przełożeń. Wobec braku doświadczonych 

kierowców na rynku, może okazać się 

zbawienna, szczególnie w ruchu dystry-

bucyjnym, gdzie częstotliwość zmiany 

przełożeń jest duża. Skrzynia ta sprzyja 

obniżeniu zużycia paliwa i chroni sprzęgło 

przed zużyciem. Podobnie jak w lżejszych 

modelach, również w Starlisie jest opcjo-

nalna skrzynka automatyczna. 

Osie oferowane do Stralisa różnią się nie 

tylko nośnością. Mosty napędowe mogą 

być jedno- lub dwustopniowe (ze zwol-

nicami), a zakres przełożenia przekładni 

głównej wynosi od 2,64 do 5,29. Dostępne 

są osie unoszone oraz skrętne. Oznacza to, 

że użytkownik może dobrać najbardziej 

optymalny typ osi z myślą nie tylko o prze-

wożonym ładunku i typowych warunkach 

jazdy, ale również o oszczędnym gospoda-

rowaniu ogumieniem. 

Podobnie jest z zawieszeniem. Resory 

paraboliczne można zastąpić z tyłu bądź 

w całym pojeździe zawieszeniem pneu-

matycznym z systemem elektronicznego 

sterowania ECAS. Zwiększa on nie tylko 

stabilność pojazdu, ale pozwala dopaso-

wać wysokość podłogi ładowni do rampy. 

Dobierając grubość podłużnic ramy: 6,7 

lub 7,7 mm można dążyć do maksymalne-

go wykorzystania ładowności pojazdu. 

Taniej, zdrowiej

W całej gamie dystrybucyjnych Iveco 

można korzystać z nowoczesnych rozwią-

zań pomagających obniżyć całkowity koszt 

użytkowania. Jedne pomagają racjonalnie 

gospodarować fl otą, inne ułatwiają jej 

planową obsługę i sprzyjają ograniczeniu 

przestojów. 

Dla zainteresowanych pojazdami ide-

alnie dopasowanymi do eksploatacji 

w pobliżu siedzib ludzkich, a przy okazji 

przynoszącymi widoczne oszczędności 

na paliwie, Iveco proponuje Daily, Euro-

cargo i Stralisy zasilane sprężonym gazem 

ziemnym (CNG). Są one wyjątkowo ciche 

i emitują bardzo mało szkodliwych spalin. 

Nowością w ofercie są natomiast ciągniki 

na skroplony gaz LNG, który znacząco 

wydłuża zasięg zestawu, czyniąc go konku-

rencyjnym wobec tradycyjnych pojazdów 

napędzanych silnikiem Diesla. 

Iveco, niezależnie od modelu ma klu-

czowe dla dystrybucji zalety. Jest uniwer-

salne i ma wydajny układ napędowy, który 

przynosi oszczędności zarówno wtedy, gdy 

jest ciężko i pod górę, jak i wtedy, gdy jest 

lekko i po równym. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, R. Romaniuk

Nowa szansa dla ruchu regionalnego 
i krajowego: ciągnik napędzany skroplonym 
gazem LNG dołączył do bogatej oferty 
Stralisów, Eurocargo i Daily na sprężony CNG. 

Dwu- i trzyosiowe podwozia Stralisa z jedną 
osią napędzaną są dobrym rozwiązaniem 
w ciężkiej dystrybucji. Szczególnie, że można 
je wyposażyć w ekologiczny silnik na CNG. 

Napoje to ładunek ciężki w dwójnasób. Nie tylko waży, 
ale i zmusza do jazdy po zakamarkach podwórek i biurow-
ców, gdzie nietrudno o dziury w jezdni czy szykany 
ograniczające ruch. Jednak Eurocargo jest bardzo zwrotne. 

www.truck-van.pl
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U stawa wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia. Wyjątkiem 

są przepisy odnoszące się do: przyj-

mowania dostaw, obowiązku posiadania 

certyfi katu dla personelu i certyfi katu dla 

przedsiębiorców, wymogu posiadania 

przez personel zaświadczenia o odbytym 

szkoleniu oraz części przepisów wprowa-

dzających administracyjne kary pieniężne, 

które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy 

od dnia ogłoszenia, oraz obowiązku pro-

wadzenia dokumentacji przez operatorów 

urządzeń i systemów oraz również części 

przepisów w zakresie administracyjnych 

kar pieniężnych, które wejdą w życie po 

upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Wcześniejsze przepisy dotyczyły ogranicze-

nia stosowania czynników chłodniczych ob-

winianych za niszczenie warstwy ozonowej. 

Były to tzw. stare freony: CFC (chlorofl uoro-

węglowodory) i HCFC (hydrochlorofl uoro-

węglowodory). Określano je skrótem SZWO 

– środki zubożające warstwę ozonową. 

Najnowsze regulacje koncentrują się na 

F-gazach typu HFC (wodorofl uorowęglo-

wodory). Te są w opinii wielu naukowców 

nieszkodliwe dla warstwy ozonowej, ale 

przyczyniają się do powstawania efektu 

cieplarnianego. Krucjata przeciw niemu, 

której zawdzięczmy walkę o jak najniższą 

emisję CO
2
 przez silniki samochodów, 

objęła teraz również czynniki chłodnicze. 

Będą one rozliczane ze współczynnika po-

tencjału tworzenia efektu cieplarnianego 

(ang. GWP – Global Warming Potential), 

służącego do ilościowego określenia wpły-

wu danej substancji na efekt cieplarniany. 

Do HFC są zaliczane m.in. popularne 

czynniki chłodnicze R134A i R404A. Do 

2030 r. ich podaż na terenie UE ma spaść 

o 79%. Tak przewiduje obowiązujące od 

1 stycznia 2015 r. Rozporządzenie Parla-

mentu Europejskiego i Rady Unii Europej-

skiej nr 517/2014. 

Reguła i wyjątki

Nowe przepisy ustalają zasady zapobie-

gania emisji F-gazów oraz ich stosowania, 

odzysku i niszczenia, warunki wprowa-

dzania na rynek produktów i sprzętu wy-

korzystującego HFC oraz limity wpro-

wadzania tych substancji na teren Unii 

Europejskiej. Do tego dochodzi jedno-

znaczny zakaz umyślnej emisji HFC. 

Przepisy F-gazowe dotyczą urządzeń 

chłodniczych w zastosowaniach trans-

portowych i obejmują agregaty wykorzy-

stywane w pojazdach o dmc 3,5 t. Wpro-

wadzają nową jednostkę ilości czynnika 

chłodniczego: zamiast kilogramów są to 

tony ekwiwalentu CO
2
 (t Eq CO

2
). Aby 

wyrazić ilość czynnika w nowej jednostce, 

należy posłużyć się następującym wzorem: 

Ilość czynnika w kg × GWP dla czynnika × 1000, 

Mane, tekel, faresMane, tekel, fares
Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują w Unii Europejskiej nowe przepisy o F-gazach, 
stosowanych m.in. jako czynniki chłodnicze w agregatach pracujących 
w pojazdach. Polska ustawa o F-gazach z dnia 15 maja 2015 r. została przegłosowana 
przez senat 21 maja. 

Pomysłowy agregat Carrier, w którym czynni-
kiem chłodniczym jest dwutlenek węgla idealnie 
odpowiada na wymogi nowego rozporządzenia 
o F-gazach. Został zaprezentowany podczas 
IAA w 2014 r. w Hanowerze. 

gdzie GWP jest wielkością stałą, przypisa-

ną do określonego rodzaju czynnika. 

Wzór ten ma ważne znaczenie praktycz-

ne. Posługując się nową jednostką, można 

określić wyjątki, których nie obejmuje cał-

kowity zakaz stosowania czynników HFC, 

który zacznie obowiązywać w styczniu 

2020 r. Zakaz nie dotyczy: 
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 ▌ do 2029 r. czynników używanych  

w serwisie z odzysku i po regeneracji/

recyklingu, 
 ▌ s przętu wojskowego i urządzeń mo-

bilnych  mrożących  do temperatur 

niższych  niż –50°C, 
 ▌ relatywnie małych  urządzeń używa-

jących  do 40 t Eq CO
2
 (czyli około 

10÷14 kg typowych  obecnie czynni-

ków ch łodniczych , np. R134). 

Oznacza to m.in., że w agregatach sto-

sowanych w samochodach użytkowych, 

w tym w naczepach, będzie można cały 

czas stosować czynniki R134A i R404A. 

Urządzenia te wykorzystują bowiem 

taką ilość czynnika chłodniczego, że po 

przeliczeniu jej na t Eq CO
2
 mieszczą się 

w przedziale „relatywnie małych urzą-

dzeń chłodniczych”. Ostre uregulowania 

będą w praktyce obejmować np. tylko te 

agregaty, które używają ponad 10,2 kg 

czynnika R404A. 

Nowa jednostka: t Eq CO
2
 jest wymie-

niona w rozporządzeniu unijnym. Polska 

ustawa nadal posługuje się kilogramami, 

przez co dotyka nawet bardzo małych urzą-

dzeń, pracujących np. w samochodach do-

stawczych. Ustawodawca tłumaczy, że za-

leżało mu na szybkim uchwaleniu nowych 

przepisów, aby uniknąć kary ze strony UE. 

Zapowiada, że nowa jednostka zostanie 

wprowadzona w drodze nowelizacji.

Agregat kriogeniczny Thermo King, chłodzący 
ładownię na skutek rozprężania dwutlenku węgla 
stanowi alternatywę dla urządzenia Carriera, 
w którym CO2 pracuje w obiegu zamkniętym, 
jak zwykły czynnik chłodniczy. 

www.pozkrone.pl

Więcej biurokracji

Abstrahując od sensu wprowadzania 

powyższych przepisów, należy się póki co 

pogodzić z ich obowiązywaniem. Użyt-

kownicy agregatów chłodniczych oraz ser-

wisy są zmuszeni przyjąć na siebie nowe 

obowiązki. Podpowiedzią w zakresie tych 

obowiązków służy regulacja ogólnoeuro-

pejska oraz nowa, polska ustawa z dnia 15 

maja. 

Tym, na kim ciąży odpowiedzialność 

za ich dopełnienie jest głównie operator. 

Zgodnie z artykułem 2 punkt 6 rozpo-

rządzenia (WE) 842/2006 „operator” 

to osoba fi zyczna lub prawna sprawu-

jąca faktyczną kontrolę nad technicz-
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wystawy IAA w Hanowerze, we wrześniu 

2014 r. Carrier Transicold zaprezentował 

prototyp agregatu, w którym czynnikiem 

roboczym jest CO
2
. 

Konkurencyjny Th ermo King ma rów-

nież w swojej ofercie agregaty z czynnikiem 

R-452A. Firma proponuje także agregat krio-

geniczny Cryo, w którym sprężony CO
2
 jest 

rozpraszany w przestrzeni ładunkowej za po-

średnictwem parowników. Urządzenie jest 

ciche i wydajne. Jego wadą jest konieczność 

uzupełniania dwutlenku węgla. W agregacie 

Carrier gaz ten krąży w obiegu zamknię-

tym. Zastosowanie tego rozwiązania jest 

konsekwencją rozwoju agregatów Carrier, 

które w serii Vector już dziś korzystają np. 

z hermetycznych sprężarek, zapobiegających 

w znacznej mierze rozszczelnieniu układu. 

Nowe rozporządzenie niesie za sobą 

obowiązki dla użytkowników i serwisu, 

a jednocześnie stymuluje producentów do 

wprowadzania pomysłowych rozwiązań 

konstrukcyjnych. Podobne skutki przynio-

sły normy Euro 6 w stosunku do układów 

napędowych samochodów. Należy zazna-

czyć, że surowe zapisy rozporządzenia zo-

stały i tak złagodzone w stosunku do pier-

wotnych propozycji na skutek zastrzeżeń 

ze strony branży chłodniczej. Pozostaje 

pytanie, gdzie jest granica, za którą liczenie 

diabłów na łebku szpilki traci sens. ▐

Michał Kij
Fot. J. Dynek, M. Kij, Carrier, Krone

Obowiązkiem operatora jest dbałość o stan urządzenia, w tym zapobieganie 
wyciekom. Należy prowadzić dokumentację urządzeń i opatrzyć je etykietami, 
podającymi m.in. rodzaj stosowanego czynnika chłodniczego. 

techników serwisowych zgodnie z najnow-

szym prawem. Dokonuje tego obecnie na 

bazie systemu słowackiego, który jest wy-

godny ze względów proceduralnych. Uzy-

skany certyfi kat obowiązuje na terenie ca-

łej Unii Europejskiej. W następnym etapie 

Carrier zajmie się certyfi kowaniem fi rm. 

GWP równe 1

Rozporządzenie Parlamentu Europej-

skiego i Rady Unii Europejskiej nr 517/2014 

stymuluje również prace konstrukcyjne 

i badawcze, które mają na celu stworzenie 

transportowych urządzeń chłodniczych, 

charakteryzujących się niskim potencjałem 

tworzenia efektu cieplarnianego. 

Carrier Transicold już dziś, we wszyst-

kich autoryzowanych serwisach proponu-

je klientom czynnik R452A o obniżonym 

GWP (R452A ma GWP = 2141, a R404A 

ma GWP = 3922). Można nim napełnić 

układ, który wcześniej wykorzystywał inny 

czynnik, np. R134A. Docelowo fi rma pra-

cuje nad stosowaniem dwutlenku węgla 

(R744) w roli czynnika chłodniczego. Jest 

on punktem odniesienia dla wszystkich po-

zostałych czynników, gdyż jego GWP jest 

równe 1. Czynnik ten pracuje już w agre-

gatach kontenerowych NaturaLINE. Od 

dwóch lat jest testowany z bardzo dobrymi 

wynikami w agregatach naczepowych przez 

brytyjską sieć sklepów Sainsbury’s. Podczas 

Wśród najważniejszych zapisów unijnego rozporządzenia 
nr 517/2014 jest wprowadzenie certyfikatów dla techników 
serwisowych i firm, które zajmują się agregatami chłodniczymi. 

nym działaniem urządzeń i systemów 

objętych niniejszym rozporządzeniem. 

W określonych szczególnych sytuacjach 

państwo członkowskie może wyznaczyć 

właściciela jako podmiot odpowiedzial-

ny za zobowiązania operatora. Regulacje 

F-gazowe wpływają również na funkcjo-

nowanie serwisów. 

Agregaty muszą być montowane, konser-

wowane i serwisowane wyłącznie przez per-

sonel i fi rmy, posiadające odpowiedni certy-

fi kat. Konieczne jest zapobieganie wyciekom 

i jak najszybsze naprawianie nieszczelności, 

a co za tym idzie również kontrola szczelności. 

Należy prowadzić dokumentację posiadanych 

urządzeń i opatrzyć je odpowiednim ozna-

kowaniem. Chodzi przede wszystkim o ilość 

i rodzaj czynników HFC używanych pod-

czas serwisowania, konserwacji i końcowego 

unieszkodliwienia. Zużyty czynnik musi być 

odzyskiwany, czego mogą dokonywać tylko 

certyfi kowane osoby i fi rmy. Fundamental-

nym zapisem jest całkowity zakaz emisji HFC. 

Tymczasowo, uzyskanie certyfi katu, 

a nawet zorientowanie się w wymaganiach 

nowej ustawy jest utrudnione. Naprzeciw 

tym potrzebom wyszła fi rma Carrier Trans-

icold Polska, która organizuje szkolenia: 

dla użytkowników agregatów z jednej oraz 

dla właścicieli i pracowników serwisów 

z drugiej strony. Przeprowadzane są one 

we współpracy z fi rmą Temis. Jednocze-

śnie Carrier zajmuje się certyfi kowaniem 
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Czynnik chłodniczy 
przyszłości

Unia Europejska, po-

cząwszy od porozumie-

nia w Kioto (w 1997 r.),

poprzez kolejne regulacje, 

zmierza do ograniczenia emi-

sji gazów cieplarnianych do 

atmosfery. W 2014 r. kolejny 

raz zaostrzono przepisy w tej 

kwestii, wprowadzając już od 

2020 r. zakaz używania gazów 

cieplarnianych grupy HFC 

w nowym sprzęcie chłodni-

czym. Oznacza to, że czynniki 

chłodnicze dotychczas uży-

wane w większości agregatów 

chłodniczych na rynku, będą 

powoli wychodziły z obiegu, 

aż do całkowitego ich wyco-

fania. Dlatego już teraz warto 

przygotować się na tak istotny 

zwrot na rynku.

Thermo King dał pierwszy 
alternatywę

Th ermo King wprowa-

dził na początku 2015 r. li-

nię produktów z czynnikiem 

chłodniczym nowej genera-

cji: R-452A. Ma on prawie 

o połowę mniejszy wpływ na 

globalne ocieplenie (z ang. 

Global Warming Potential, 

GWP) od dotychczas stoso-

wanych czynników. Jednocze-

śnie agregaty z nowym czyn-

nikiem zachowują dokładnie 

taką samą wydajność i nie-

zawodność, jak ich poprzed-

nicy z R-404A. Na początek 

nowy czynnik znalazł się 

w serii agregatów naczepo-

wych. Następnie będzie wpro-

wadzany kolejno do innych 

modeli. Korzystanie z nowego 

sprzętu, poza walorami eko-

logicznymi, pozwala także na 

znaczne oszczędności fi nan-

sowe, ponieważ fi rmy stosu-

jące przyjazne środowisku 

rozwiązania podlegają w UE 

znacznie mniejszym obciąże-

niom podatkowym. 

R-452A to o 45% mniej-

sze GWP, co daje możli-

wość realnego zmniejszenia 

wpływu działalności fi rmy 

na środowisko. Wydajność 

i niezawodność pozostają na 

takim samym poziomie, jak 

w przypadku R-404A. Wy-

mienialność R-452A zapew-

nia długoterminową rentow-

Rosnąca świadomość wpływu czynników 
chłodniczych na środowisko oraz coraz 
surowsza legislacja UE w zakresie ochrony 
klimatu sprawia, że konieczne staje się 
poszukiwanie alternatywnych rozwiązań 
w branży chłodniczej, które będą tak 
samo wydajne i jednocześnie przyjazne 
środowisku. Firmie Thermo King udało się 
połączyć te dwa ważne elementy.

ność i wysoką wartość sprzętu 

w przypadku odsprzedaży. 

Konwersja do R-452A wy-

maga niewielu modyfi kacji. 

Czynnik ten jest zgodny z no-

wymi regulacjami dotyczący-

mi F-gazów, klasa bezpieczeń-

stwa A1 zapewnia najniższą 

toksyczność i niepalność.

W gotowości

Pierwszym klientem w Pol-

sce, który zdecydował się na 

zakup agregatów z R-452A 

jest FM Logistic, jeden z naj-

większych operatorów logi-

stycznych w kraju. Od wielu 

lat wybiera sprawdzone i naj-

bardziej zaawansowane tech-

nologicznie rozwiązania. Do-

cenił także zalety ekologiczne 

nowej linii agregatów Th er-

mo King oraz ich znaczenie 

w długofalowej eksploatacji. 

„Dla FM Logistic troska 

o środowisko naturalne jest od 

zawsze  jednym z priorytetów. 

Dlatego od lat inwestujemy 

w zaawansowane techno-

logicznie i pro-ekologiczne 

rozwiązania, a agregaty Th er-

mo King wpisują się w ten 

nurt. Tak ustalona strategia 

przekłada się jednocześnie 

na satysfakcję klientów, gdyż 

pozwala na tworzenie usługi 

najwyższej jakości” – mówi 

Maciej Lisicki, dyrektor ds. 

Wsparcia Operacji Transpor-

towych, FM Logistic w Polsce.

Dbając o komfort i spokój 

swoich klientów, TT-Th ermo 

King oferuje pomoc w syste-

matycznym dostosowywaniu 

fl oty agregatów do najnow-

szych regulacji, a tym samym 

zmniejszeniu ich wpływu na 

środowisko. 

TT-Th ermo King to naj-

większy w Polsce i Europie 

Środkowo-Wschodniej diler 

agregatów chłodniczych Th er-

mo King, odpowiedzialny za 

sprzedaż i serwis produktów 

tej marki. Jego sieć serwisowa 

liczy 6 stacji, które mieszczą się 

w Grzędach k. Warszawy, Ko-

mornikach k. Poznania, Lubli-

nie, Rawie Mazowieckiej, Grę-

zowie k. Siedlec oraz w Jeżewie 

Starym k. Białegostoku. ▐

Fot. Thermo King
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Agregat chłodniczy Sch-

mitz Cargobull utrzy-

muje temperaturę w bar-

dzo wąskiej tolerancji. Za-

pewniają to nowoczesne kom-

ponenty i oprogramowanie. 

SingleTemp to wydajne i eko-

nomiczne urządzenie. Cha-

rakteryzuje się wysoką mocą 

chłodniczą i grzewczą oraz 

niewielkimi cyklami rozmra-

żania. Dzięki temu w całej 

przestrzeni ładunkowej tem-

peratura jest idealnie dostoso-

wana do potrzeb przewozu.

Najnowsze rozwiązanie Mul-

tiTemp pozwala podzielić chłod-

nię na trzy różne strefy tempe-

ratury. Regulację temperatury 

w strefach umożliwia dodatkowy 

parownik sufi towy. Przenośnik 

ciepła z dużą powierzchnią pa-

rownika ma sporą moc i niewiele 

cyklów rozmrażania ze względu 

na niewielkie obladzanie. Urzą-

dzenie zapewnia temperaturę 

przewozu od –18 do +10°C.

Dopasowane do potrzeb

Bezstopniowa regulacja pręd-

kości obrotowej agregatu 

nie klap. Razem z ustawioną 

wcześniej ścianą cyrkulacyjną 

i elastycznymi kanałami po-

wietrza pod sufi tem uzyskuje 

się idealną cyrkulację powie-

trza we wnętrzu.

Modułowa budowa urzą-

dzenia chłodniczego w połą-

czeniu z łączoną sworzniami 

ramą umożliwia łatwy dostęp 

serwisantom.

Agregat chłodniczy Schmitz 

Cargobull wyposażony jest 

w wydajny silnik wysokopręż-

ny i generator, który dostarcza 

prąd do chłodzenia i wentyla-

cji. Dzięki napędowi elektrycz-

nemu uzyskuje się niewielkie 

odchyłki od wartości zadanej 

temperatury w komorze chło-

dzenia, przy najlepszym wy-

korzystaniu zasobów. Nowo-

czesne zarządzanie silnikiem 

wysokoprężnym oraz sterowa-

nie według potrzeb wyłącza-

niem bloku cylindrów sprężarki 

chłodziwa zapewniają wydajną 

regulację obciążenia częściowe-

go przy niskich prędkościach 

obrotowych. W ten sposób 

oszczędza się paliwo i obniża 

koszty eksploatacji.

Do standardu należy 5-bie-

gunowe gniazdo prądu trój-

fazowego, służące do zasila-

nia elektrycznego na postoju. 

Oznacza to mniejszy hałas, 

mniej paliwa i maksymalne za-

bezpieczenie przed usterkami.

Kontrola online

Agregat chłodniczy może 

być wyposażony w system te-

lematyczny TrailerConnect za-

pewniający optymalne stero-

wanie, kontrolę i dokumentację 

danych temperatury i urządze-

nia chłodniczego. Oprogra-

mowanie TrailerConnect jako 

elektroniczny termograf w po-

jeździe chłodniczym uzupełnia 

telematykę naczepy. W roz-

wiązaniu jednotemperaturo-

wym dwa czujniki temperatu-

ry podłączone są do interfejsu 

TrailerConnect, a w MultiTemp 

– maksymalnie cztery.

Za pomocą elektronicznego 

czujnika możliwa jest rów-

nież kontrola online zbiorni-

ka urządzenia chłodniczego. 

Zapobiega to uszkodzeniom 

ładunku spowodowanym bra-

kiem paliwa i pomaga uniknąć 

kradzieży oraz nieprawidłowo-

ści związanych z olejem napę-

dowym. Poziom napełnienia 

zbiornika pokazuje również 

wskaźnik LED zamontowany 

na ścianie czołowej.

Zaplanowana wcześniej kon-

serwacja lub naprawa urzą-

dzenia skraca czas przestoju. 

Jest to możliwe dzięki central-

nemu monitorowaniu funk-

cjonowania urządzeń i do-

datkowych parowników sufi to-

wych przez Schmitz Cargobull 

Service Head Offi  ce. Do warsz-

tatu trafi ają z wyprzedzeniem 

wszystkie wymagane informa-

cje dotyczące roboczogodzin, 

stanu oraz komunikatów błę-

dów, dzięki czemu wcześniej 

zamawiane są części zamienne 

oraz planowana praca. Można 

również podpisać kontrakt na 

pełen serwis obejmujący części 

zużywające się oraz konieczne 

kontrole ATP. Pomocą służy 

24-godzinny europejski serwis 

Cargobull. ▐

KD
Fot. Schmitz

Z jednego źródła
Chłodnia, agregat, telematyka i serwis. Wszystko od jednego 
producenta. Schmitz Cargobull ma produkty, które zapewniają 
kompleksową obsługę przewoźników zajmujących się transportem 
ładunków wrażliwych na temperaturę.

Schmitz Cargobull w wersji Sin-

gleTemp i MultiTemp umoż-

liwia równomierne rozprowa-

dzanie powietrza w ładowni. 

W trybie MultiTemp każda 

strefa temperatury jest regulo-

wana oddzielnie i niezależnie 

od siebie. Inteligentna regulacja 

obciążenia częściowego obni-

ża zużycie paliwa oraz poziom 

hałasu podczas ciągłej pracy. 

Dodatkowy parownik sufi towy 

umożliwia maksymalne wyko-

rzystanie wysokości wnętrza. 

Jedno urządzenie wystarcza 

w jednej strefi e temperatury. 

Dodatkowy parownik jest rów-

nież idealnie dostosowany do 

systemu dwupiętrowego. Roz-

dział powietrza chłodzącego 

nie jest zakłócany przez belki 

pod dachem.

Wentylatory agregatu są 

odłączone od kompresora 

i sterowane bezpośrednio, dzię-

ki czemu powietrze jest rów-

nomiernie rozdzielane, rów-

nież przy niewielkiej mocy 

chłodniczej lub grzewczej. 

Jednocześnie podczas cyklów 

rozmrażania nie jest wyma-

gane skomplikowane sterowa-
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Chłód w furgonie
Holenderska firma Veba Medi 
Temp w swojej ofercie ma ciekawe 
rozwiązanie – wewnętrzny kontener 
chłodniczy VebaBox. Mobilna 
zabudowa chłodnicza zintegrowana 
z elektrycznymi agregatami 12 V może 
przekształcić dowolny samochód 
w pojazd do transportu towarów 
w temperaturze kontrolowanej. 

Na targach Transport Logistics 2015 

w Helsinkach Frigoblock pokazał swo-

je ekologiczne, ekonomiczne i wydaj-

ne urządzenia chłodnicze. Niemiecki produ-

cent zaprezentował innowacyjne rozwiązania 

mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa 

i emisji spalin podczas eksploatacji agregatu 

chłodniczego. Zwiększyła się również wydaj-

ność chłodnicza i poprawił przepływu po-

wietrza chłodzącego w ładowni. Szczególnie 

jest to ważne w transporcie dystrybucyjnym, 

gdy towar rozwożony jest do równych punk-

tów i drzwi do ładowni są często otwierane, 

ale również gdy ładunki muszą być przewo-

żone w bardzo niskiej temperaturze lub wnę-

trze musi być ogrzewane.

Nowa generacja alternatorów serii 

AW jest chłodzona wodą. Zastosowano 

w niej technologię falownika i zopty-

malizowano pod kątem pojazdów speł-

niających normą Euro 6. Zapewnia to 

wysoką wydajność, nawet na biegu jało-

wym silnika pojazdu. Urządzenia mają 

bardzo płynny rozruch i wymagają nie-

wielkiej konserwacji, ponieważ zamon-

towano w nich wydajne komponenty. 

Nowe alternatory AW są przeznaczone 

do współpracy z falownikiem agregatu 

Frigoblock, ale dzięki opracowanemu 

fi ltrowi mogą być montowane również 

w serii FK, EK i HK. ▐

Fot. Frigoblok

Kontener zajmuje pełną przestrzeń ładun-
kową samochodu. Można go bez problemu 
montować i demontować w kolejnych pojaz-
dach. Jednostkowa cena zakupu kalkulowa-
na jest na użytkowanie w 3 samochodach. 
Instalacja VebaBox nie wymaga żadnych 
większych zmian w samochodzie, co pozwala 
na wykorzystanie w innym pojeździe o podob-
nych wymiarach. Dodatkowo, pojazd zacho-
wuje większą wartość przy odsprzedaży.

Zawsze można wybrać pomiędzy wersją 
chłodzenia, zamrażania lub grzania. VebaBox 
zapewnia ciągłość chłodzenia nawet, gdy sil-
nik jest wyłączony. W tym celu wystarczy zain-
stalować Veba Battery Power Pack. VebaBox 
można podłączyć do sieci 230 V (np., gdy jest 
potrzebne chłodzenie w nocy). Może być też 
zasilany baterią solarną – panele słoneczne 
montowane są na dachu pojazdu.

Praca agregatów VebaBox oparta jest na 
zespole urządzeń chłodniczych o niskim po-
borze prądu (12/24 V) przy jednoczesnym za-
pewnieniu dużej mocy. Niska masa zabudo-
wy oraz innowacyjne agregaty pozwalają na 
uzyskanie niższego zużycia paliwa nawet do 
12% w porównaniu do tradycyjnej zabudowy 
izotermicznej. Wszystkie zabudowy VebaBox 
posiadają ATP. 

Kontener chłodniczy ma zewnętrzny panel 
sterujący z wyświetlaczem temperatury i kla-
wiszami dotykowymi, dzięki którym można 
dokładnie ustawić temperaturę. Elektronika 
sterowania wyposażona jest w alarm (audio-wi-
zualny), sygnalizujący o zmianie temperatury, 
tj. podwyższeniu lub obniżeniu o +/–3oC. ▐

Fot. Veba

Falownik zwiększający
wydajność
Alternatory najnowszej generacji AW Frigoblock, dzięki 
zastosowanej technologii falownika pozwalają obniżyć zużycie 
paliwa i emisję CO2 w agregatach chłodniczych.

Agregat Frigoblock FK25i z technologią falownika jest bardziej wydajny i przyjazny dla środowiska.

Frigoblock opracował specjalny filtr, który umożliwia współpracę klasycznych jednostek 
Frigoblock z nowym alternatorem serii AW.
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Są stosowane m.in. w pojazdach ra-

towniczych, strażackich i wozach 

policyjnych, gdzie wymagania odno-

śnie wydajności i niezawodności są szcze-

gólnie wysokie. Korzystają z nich również 

samochody-chłodnie, a w przypadku kli-

matyzacji wszelkiego typu pojazdy użyt-

kowe, maszyny budowlane i rolnicze oraz 

samochody i przyczepy kempingowe. 

Zawsze pod ręką

Grupa Dometic od lat współpracuje z pro-

ducentami zabudów specjalistycznych. Rozu-

miejąc potrzeby klientów, proponuje rozwią-

zania dopasowane do indywidualnych potrzeb. 

Gamę przenośnych lodówek tworzą 

urządzenia, w których niska temperatura 

uzyskiwana jest termoelektrycznie – Waeco 

TropiCool, za pomocą kompresora – Wa-

eco CoolFreeze lub pasywnie, poprzez za-

stosowanie lodu lub wkładów chłodniczych 

– Waeco Cool-Ice. W zależności od typu 

mają objętość od 7 do 111 l. Technologia 

termoelektryczna wykorzystuje efekt Pel-

tiera i wyróżnia się bardzo niskim zużyciem 

energii. Znakomicie nadaje się do mniej-

szych urządzeń. Układ chłodniczy zasilany 

kompresorem oznacza wysoką wydajność, 

natomiast chłodzenie pasywne jest prostym 

i odpornym rozwiązaniem, które spraw-

dza się w warunkach polowych i może być 

z powodzeniem stosowane np. przez fi rmy 

cateringowe podczas imprez plenerowych. 

Lodówki TropiCool i CoolFreeze mogą 

być fabrycznie ustawione na jedną lub dwie 

temperatury albo wyposażone w sterownik 

pozwalający ją ustawiać zależnie od po-

trzeb. Umożliwiają rejestrację temperatury, 

a możliwe jest również kontrolowanie jej za 

pomocą smartfona. W razie przekroczenia 

tolerancji wynoszącej +/–2oC (może być 

ustawiona mniejsza) urządzenie wszczyna 

alarm. Dodatkowym zabezpieczeniem wa-

runków przewozu jest ogrzewanie. 

Pełna integracja

Dometic proponuje również lodówki do 

zabudowy Waeco CoolMatic, CoolFreeze 

i TropiCool o objętości od 2,5 do 7 l. Za-

pewniają one dużą elastyczność, jeśli cho-

dzi o miejsce montażu i doskonale nadają 

się np. do pojazdów ratowniczych. 

Dla transportu chłodniczego Dometic 

ma specjalną ofertę: w pełni zintegrowane 

instalacje chłodnicze. Upraszczając, są to 

modułowe, sprężarkowe agregaty chłod-

nicze Waeco Frigo, których poszczególne 

elementy takie jak kompresor, skraplacz 

czy parownik można oddzielnie, z dużą 

swobodą montować w różnych miejscach 

pojazdu. Jest to rozwiązanie znakomicie 

nadające się do furgonów chłodniczych 

zabudowanych w standardowym nadwo-

ziu samochodu dostawczego. Agregaty 

występują w trzech klasach wydajności do 

nadwozi o objętości do 18 m3. Wśród opcji 

jest dodatkowy kompresor zasilany elek-

trycznie na postoju. 

Na miarę

W bogatej ofercie klimatyzacji są mon-

towane na dachu urządzenia serii FreshAir 

i FreshJet oraz instalowane wewnątrz po-

Przenośne lodówki w zależności od typu 
mają objętość od 7 do 111 l. Przykładem jest 
Waeco CoolFreeze, gdzie niska temperatura 
utrzymywana jest za pomocą kompresora.

Dokładnie 
odmierzony chłód
Najnowsza dyrektywa o Dobrej Praktyce 
Dystrybucyjnej podniosła wymagania wobec transportu 
chłodniczego do poziomu, któremu mogą sprostać 
jedynie najwyższej jakości urządzenia. Są wśród nich 
produkty Grupy Dometic. 

jazdu HB2500 i FreshWell 2000. Szcze-

gólnie interesująca jest FreshLight, zinte-

growana z oknem dachowym. Dobierając 

odpowiednie urządzenie, można zapew-

nić wydajne chłodzenie wnętrz pojazdów 

o objętości od 24 do 32 m3. 

Specjalnie do samochodów ciężarowych 

fi rma proponuje klimatyzatory postojowe 

CoolAir montowane na dachu lub tylnej 

ścianie kabiny ciężarówki. 

Wykorzystując bogaty katalog kom-

ponentów do klimatyzacji i chłodnictwa, 

można skonstruować urządzenie odpo-

wiednie do własnych wymagań, dobrze 

dopasowane do konstrukcji pojazdu, wy-

godne w eksploatacji i obsłudze. Dometic 

proponuje uniwersalne parowniki, skra-

placze, ogrzewania, termostaty, wentyla-

tory, sterowniki, złącza i przewody, które 

znakomicie adaptują się do każdego pojaz-

du i zastosowania. ▐

Fot. Dometic
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Konie, krowy, a przede wszystkim 

świnie – dla nich buduje się specja-

listyczne nadwozia przeznaczone do 

transportu. W zależności od konkretnych 

zwierząt, zabudowy, przyczepy czy naczepy 

mogą mieć różną liczbę poziomów i spe-

cjalne wyposażenie. Wśród dodatkowego 

osprzętu spełniającego rolę polepszaczy 

wygody transportu należy wyróżnić: syste-

my oświetlenia, ogrzewania, mechanicznej 

wentylacji, poidła automatyczne, systemy 

prysznicowe itd. I nie ma w tym nic dziwne-

go – to przecież ich ostania droga w życiu... 

niech mija w komfortowych warunkach.

Dominują używki

Rynek pojazdów do przewozu zwierząt 

jest bardzo czuły na zjawiska gospodarcze, 

dlatego w Polsce dominuje przede wszyst-

kim rynek wtórny. Każde polepszenie sy-

tuacji polskich masarni i przetwórni oraz 

zagranicznych klientów skutkuje zamó-

wieniami na nowszy i lepiej wyposażony 

sprzęt. Niestety, od kilku lat nad branżą 

producentów i przetwórców mięsa i wę-

dlin wiszą czarne chmury. Wszystko to 

m.in. za sprawą afery solnej, międzynaro-

dowego skandalu związanego z fałszowa-

niem mięsa, zakazu uboju rytualnego czy 

wykryciem w Polsce ognisk wirusa afry-

kańskiego pomoru świń. W efekcie m.in. 

Rosja od ub. r. wprowadziła zakaz importu 

wieprzowiny dla Polski i Litwy. Obecnie 

więc na rynku transporterów dla zwie-

rząt mamy atmosferę wyczekiwania i za-

W drodze na rzeź
Rynek środków transportu do przewozu żywca i innych zwierząt rzeźnych jest w Polsce 
niewielki, a jego kondycja uzależniona od koniunktury w branży przetwórstwa mięsnego.

Pojazdy takie jak te, przewożące trzodę chlewną 
na długich trasach, muszą mieć wentylatory, system 
monitorowania temperatury i wodę do pojenia 
transportowanych zwierząt. Powinny być także 
monitorowane za pomocą systemu GPS.

Guitton to 100 lat doświadczenia 
w transporcie żywych zwierząt. Firma  
oferuje pojazdy wysokiej jakości, o dużej 
wytrzymałości umożliwiające transport 
krów, świń i owiec.

Przewoźnicy wychwalają najbardziej 
włoskie zabudowy Pezzaioli, solidne 
i bogato wyposażone, uważane 
za Rolls-Royce’y wśród pojazdów 
do przewozu zwierząt.

Volvo FH 500 8×2 w wersji tridem w pełni załadowane trzodą chlewną na trzech piętrach może przewieźć 125 sztuk dorosłych świń o wadze 
120 kg każda. Jest to równoznaczne z ładunkiem 15 t. Dodatkowo do ciężarówki można zapiąć przyczepę, która pomieści 100 świń. Wykonawcą 
nadwozia jest włoski specjalista od tego rodzaju zabudów – firma Pezzaioli.

www.truck-van.pl
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stój w sprzedaży wszelkiego typu sprzętu. 

W czasie recesji rzeźnie i obsługujący je 

przewoźnicy szukają najtańszych, używa-

nych środków transportu, najlepiej przy-

stosowanych do przewozu – na przemian 

– bydła i trzody. Eksploatują te pojazdy przez 

wiele lat, a jak już się zdecydują na wymianę 

na fabrycznie nowe, to tylko wtedy gdy mogą 

liczyć na dotacje z Unii Europejskiej. 

Trudno dokładnie określić wielkość 

rynku środków do transportu żywca. Nie 

monitoruje go żadna z działających w Pol-

sce fi rm analitycznych. Z danych Głów-

nego Inspektoratu Weterynarii dotyczą-

cych środków transportu zatwierdzonych 

do przewozu zwierząt (zatwierdzenia, po 

wcześniejszej kontroli pojazdu, wydaje na 

rok powiatowy lekarz weterynarii) wiado-

mo tylko, ile tego typu pojazdów użytko-

wanych jest w Polsce. Swojego przedsta-

wicielstwa nie ma w naszym kraju żaden 

z liczących się producentów europejskich 

oprócz Guitton, którego przedstawicielem 

jest fi rma Stabryła-Kastpol. W drugim 

obiegu dominują transportery niemiec-

kie (Menke-Janzen) i włoskie (Pezzaioli, 

Michieletto), nieco rzadziej spotykane 

są produkty francuskie (Carrosserie Gu-

itton). Jeśli chodzi natomiast o krajowe 

zabudowy mamy dwóch klasowych pro-

ducentów środków transportu żywca: 

Stabryła-Kastpol ze Świecia oraz Plavac 

z Gołoszyc ze świętokrzyskiego.

Satelity patrzą

Kilka lat temu unijne przepisy przyczy-

niły się do osłabienia rynku. Dlaczego? 

Bardziej rygorystyczne przepisy odnośnie 

warunków transportowania żywych zwie-

rząt spowodowały zarówno spadek liczby 

Rozładunek trzody chlewnej 
wprost na ruchomą rampę 
w zakładzie przetwórczym. 
Takie rozwiązanie pozwala 
wyeliminować tylną 
hydrauliczną windę.

Rynek produkuje zabudowy osadzane na pod-
woziach każdego typu ciężarówek. Są to prze-
ważnie pojazdy uniwersalne, mogące służyć 
do przewozu bydła (na dwóch kondygnacjach) 
lub świń (na trzech kondygnacjach). Na zdjęciu 
zabudowa polskiego producenta, firmy Plavac.

Naczepa typu „łabędzia szyja”, 5+4 – poziomowa 
na możliwie najmniejszych kołach pozwala zmieścić 
o jeden pokład więcej niż jest to możliwe w przypadku 
naczep-platform. Niestety, jest to rozwiązanie wysoce 
specjalizowane pozwalające przewozić nieduże 
zwierzaki, tj. np. prosięta czy drób.
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przewozów, jak też zmiany w budowie 

specjalistycznego taboru i podniesienie 

jego cen. Unijna dyrektywa całkowicie za-

broniła przewozu młodych zwierząt (pre-

cyzując przy tym wiek źrebiąt, cieląt, pro-

siąt itp.) na odległość większą niż 100 km.

W praktyce oznaczało to likwidację pew-

nych segmentów międzynarodowego han-

dlu. Pozostałe zwierzęta musiały mieć za-

pewnione podczas transportu lepsze niż 

wcześniej warunki. I tak, jeśli przewóz 

trwa więcej niż 8 godzin, pojazdy muszą 

być wyposażone w mechaniczną wenty-

lację, system monitorowania temperatury 

oraz zbiorniki na wodę do pojenia. I to bez 

względu na to, czy pojazd jest w ruchu, czy 

nie. W boksach dla zwierząt powinna też 

być utrzymywana temperatura powietrza 

od 5 do 30°C. Kolejne wymogi technicz-

ne weszły w życie w 2009 r., od kiedy to 

wszystkie transporty ze zwierzętami poru-

szające się po drogach europejskich mu-

szą być monitorowane satelitarnie w celu 

ułatwienia prowadzenia wyrywkowych 

kontroli sanitarno-weterynaryjnych. Dla 

przewoźników oznacza to konieczność 

montowania w zwierzęcym taborze nadaj-

ników GPS.

„Włoszczyzna” najlepsza

Obecnie poszukuje się rozwiązań co-

raz bardziej wszechstronnych. Najczęściej 

zabudowy do przewozu bydła i trzody 

dotyczą zestawów ciężarówka plus przy-

czepa. Naczepy zabudowuje się zdecydo-

wanie rzadziej. Ładownie powinny być 

wielopoziomowe, od dwóch do czterech 

pięter i maksymalnie uniwersalne. Gdy 

przewoźnik specjalizuje się np. w trans-

porcie bydła, zajmuje tylko jeden poziom, 

gdy przewozi świnie, cielęta lub owce 

– potrzebuje dwa, trzy, a dla drobiu jeszcze 

więcej pięter. Tłumaczy to logika maksy-

malnego wykorzystania posiadanego sprzę-

tu. W zależności od rodzaju przewożonych 

zwierząt na każdym poziomie umieszcza się 

5÷6 boksów. Do każdego piętra powinna pro-

wadzić rampa załadowcza, hydrauliczna, an-

typoślizgowa z bocznymi barierkami, otwie-

rana także jako podwójne drzwi. Jednorazowo 

może unieść nawet do 1500 kg. W ramach 

opcji dostępne są automatyczne systemy poje-

nia ze zbiornikiem na 250÷500 l wody, insta-

lacje wietrzenia, wentylatory, a nawet klimaty-

zacje. Coraz częściej takie zabudowy powstają 

na podwoziach z kołami 17,5-calowymi, by 

zyskać przestrzeń użytkową.

Konstrukcja tego typu sprzętu ma bu-

dowę samonośną opartą w całości o alu-

minium przeciwkorozyjne. Połączona jest 

z podwoziem ramą ze stali cynkowanej. 

Zabudowy muszą być lekkie i odporne 

na mycie wodą pod ciśnieniem, a więc 

użycie do budowy wnętrz stali nierdzew-

nych bądź kwasoodpornych – jak to się 

robiło lata temu – nie spełnia kryterium 

wagowego. Aluminium jest tu materiałem 

wręcz idealnym. W przypadku pokładów 

ruchomych, podnoszonych hydraulicznie, 

należy mieć świadomość, że takie syste-

my podnoszą masę zabudowy nierzadko 

o 500 kg. Na szczęście konstrukcja zabu-

dów ze stopów lekkich pozwala na upcha-

nie dodatkowych, ułatwiających pracę, 

układów w ramach dmc pojazdu.

Wśród transportowców najlepszą opi-

nię mają koniowozy i świniowozy włoskie, 

chwalone za trwałość i funkcjonalność. 

Należą też one do najdroższych, jednak 

nie to jest powodem zdarzających się na-

rzekań potencjalnych użytkowników. Naj-

większym problemem dla nich jest to, że 

na realizację zamówień złożonych w Italii 

nierzadko trzeba czekać kilka miesięcy.  ▐

Michał Mariański
Fot. Carrosserie Guitton, Pezzaioli, 

Menke-Janzen, Michieletto, Stabryła-Kastpol, 
Plavac, Volvo Trucks

Zabudowa 3-pokładowa dla trzody 
chlewnej. Zdjęcie zostało wykonane 
z 3 pokładu przy otwartej podłodze. 
Widać tu rozmieszczenie boksów, 
a także podłogę drugiego piętra, 
również z możliwością otwierania
do piętra najniższego.

O ile przy przewozie świń jedno zwierzę drugiemu 
nic specjalnie nie zrobi, to w przypadku koni 
zachodzi już takie prawdopodobieństwo. Dlatego 
wskazane jest, by przy tego rodzaju transporcie 
posiadać w kabinie kierowcy monitoring wnętrza 
ładowni. Przy okazji do układu można podpiąć 
kamerę cofania.

Tylna winda za- i rozładunkowa po 
zamknięciu pełni rolę drzwi. Napędzana 
hydraulicznie może mieć możliwość 
ustawiania się do kolejnych poziomów, 
często także ma wbudowaną wagę 
hydrauliczną. Trap kolumnowy musi 
posiadać dopuszczenie UDT.

Zabudowy Stabryła-Kastpol mogą 
być wyposażone m.in. w smoczki 
dla cielaków, żaluzje hydrauliczne, 
instalację wodną, wentylację, reje-
strator temperatury, GPS, ogrze-
wanie czy sterowanie radiowe.

Niemiecki specjalista od tego rodzaju zabudów, firma 
Menke-Janzen nie działa stereotypowo. Skoro ma wykonać 
zabudowę specjalistyczną, to dlaczego ma wykorzystać 
do tego celu typowe podwozia naczep. Naczepy i przyczepy 
powstają tu dosłownie od zera pod konkretne potrzeby. 
Jej dużym kierunkiem zbytu jest Szwecja.
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F irma chce zaznaczyć swoją rolę, jako li-

dera innowacji oraz uporządkować ofer-

tę. Vecton jest przeznaczony do ciężaró-

wek, autobusów i samochodów dostawczych 

napędzanych silnikami Diesla. Testy udowod-

niły, że o 40% przewyższa wymagania API 

i ACEA. Pozwala zwiększyć przebiegi między 

wymianami, a jednocześnie lepiej chroni silnik 

i sprzyja ograniczeniu zużycia paliwa. 

Jak wyjaśnia kierownik działu techniczne-

go Castrol w Polsce Paweł Mastalerek: „Olej 

silnikowy stanowi 1% kosztów fi rmy. Jednak 

wydatki ponoszone na olej przekładają się na 

zużycie paliwa oraz koszty obsługi i napraw 

pojazdów. Nowa technologia zastosowana 

w olejach Vecton przynosi wszechstronne 

korzyści właścicielom fl ot i przyczynia się do 

obniżenia kosztów eksploatacji pojazdów.” 

Linia Castrol Vecton powstała z myślą 

o polepszeniu osiągów oleju w pięciu podsta-

wowych obszarach: zmniejsza zużycie paliwa, 

zwiększa moc, wydłuża żywotność, zmniejsza 

zużycie oleju i wydłuża przebiegi między wy-

mianami. Jest to tzw. „System 5 Technology”. 

Oleje Vecton utrzymują lepkość na niemal 

nie zmienionym poziomie w długim okresie 

eksploatacji. Mają również lepsze zdolności 

do rozpraszania sadzy, lepiej chronią silnik 

przed zużyciem i korozją. Zminimalizowa-

niu ulega ilość osadów gromadzących się 

na tłokach. 

Zachowanie początkowej, niskiej lepkości 

przez długi czas jest jednym z warunków 

utrzymania niskich oporów wewnętrznych 

silnika, a co za tym idzie małego zużycia 

paliwa. Ta właściwość oleju jest szczegól-

nie pożądana w nowoczesnych jednostkach 

napędowych, zgodnych z normą Euro 6, 

stosowanych w pojazdach poruszających 

się na długich dystansach. Tutaj też użyt-

kownicy mogą spodziewać się największych 

oszczędności. 

„Rodzina olejów Vecton to efekt 20 000 te-

stów w laboratoriach, 2,5 mln km testów sil-

nikowych oraz 1,2 mln km podczas prób dro-

gowych, w których wały korbowe silników 

wykonały łącznie ponad 4 miliardy obrotów. 

To pozwoliło nam dokładnie sprawdzić wła-

ściwości olejów Vecton” – mówi Paweł Ma-

stalerek. W gamie jest osiem olejów o trzech 

lepkościach, wśród nich produkty niskopo-

piołowe, do silników zgodnych z Euro 6, wy-

posażonych w układ recyrkulacji spalin EGR 

i fi ltr cząstek stałych (DPF). 

Najbardziej zaawansowane są syntetyczne 

oleje o lepkości 5W-30, przeznaczone właśnie 

do najnowocześniejszych jednostek napędo-

wych. Vecton Fuel Saver 5W-30 jest produ-

kowany w dwóch wersjach – E6/E9 oraz E7. 

Ten pierwszy jest przeznaczony do silników 

Euro 5 i 6 z EGR i DPF, które wymagają olejów 

niskopopiołowych. Drugi nadaje się do jedno-

stek Euro 4 i 5, które nie mają fi ltra DPF. Oba 

oleje zmniejszają zużycie paliwa nawet o 1% 

w porównaniu z nowoczesnym olejem 15W-40

pracującym w silniku zgodnym z Euro 5. 

Następne w kolejności są oleje o lepkości 

10W-40. Vecton Long Drain 10W-40 jest 

ukierunkowany na wydłużenie przebiegów 

między wymianami. Do wyboru są synte-

tyczne: Vecton Long Drain 10W-40 LS i Vec-

ton Long Drain 10W-40 E7. Pierwszy z nich 

jest niskopopiołowy i można go stosować 

również w najnowszych silnikach, drugi zaś 

idealnie sprawdzi się w jednostkach napędo-

wych, które spełniają normy Euro 2, 3 i 4. Oba 

są przystosowane do przebiegów między wy-

mianami dochodzących do 100 000 km.

Vecton 10W-40 to półsyntetyczny olej do 

pojazdów użytkowych spełniających normę 

Euro 3 lub starszą. Ma m.in. aprobaty Renault 

RLD-2 i MAN M 3275-1. Drugi z olejów 

o tej lepkości jest przeznaczony do samocho-

dów, których silniki mają EGR i DPF. Takie 

jednostki mogą pracować wyłącznie na oleju 

niskopopiołowym i Vecton 10W-40 LS ideal-

nie spełnia te wymagania. 

Gamę zamykają oleje o lepkości 15W-40. 

Do wyboru jest Vecton 15W-40 (spełniający 

wymagania takich norm jak ACEA E7 czy 

API CI-4) lub 15W-40 CJ-4 – olej nisko-

popiołowy, przeznaczony do najnowszych 

typów pojazdów europejskich i amerykań-

skich, który spełnia wymogi norm ACEA 

E7/E9 oraz API CJ-4. 

W nowej gamie Vecton są oleje zgodne 

z wymaganiami stawianymi przez większość 

silników stosowanych we współczesnych 

pojazdach użytkowych. Odpowiadają na po-

trzebę poszukiwania oszczędności w każdym 

obszarze eksploatacji samochodu. ▐

Michał Kij
Fot. Castrol

Vecton do ciężarówek
Castrol wprowadza nową gamę olejów Vecton 
przeznaczoną do ciężarówek. Zastąpi ona proponowane 
do tej pory oleje Enduron i Tection Global. 

Vecton Fuel Saver 5W-30 może przyczynić się 
do zmniejszenia spalania nawet o 1%.

W starszych pojazdach, jakich wciąż nie brakuje 
na polskich drogach, może być stosowany olej 
Vecton Long-Drain 10W-40 E7. W optymalnych 
warunkach przebieg między wymianami może 
dochodzić do 100 000 km.

Dobry olej wpływa na obniżenie kosztów użytkowania, zmniejszając zużycie paliwa, 
wydłużając okres między wymianami oraz chroniąc silnik. Nowa gama Castrol Vecton 
wyróżnia się w każdym z tych obszarów. 
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z TECHNOLOGIĄ

*  W niezależnych testach laboratoryjnych Castrol Vecton przewyższył wymagania API i ACEA w zakresie stabilności lepkości, ilości generowanych osadów na tłokach, rozpraszania sadzy, a także w ochronie przeciwzużyciowej 
i odporności na korozję. Więcej informacji na stronie www.castrolvecton.com.

Przewyższa nawet o 40% wymagania 
norm przemysłu motoryzacyjnego*

Rosnące koszty, wzrost wymagań klientów, ostra konkurencja. 
Prowadzenie fi rmy transportowej to dzisiaj wyzwanie. 
Ale teraz masz już sojusznika – nowy Castrol Vecton, z wyjątkową 
technologią System 5™, przystosowuje olej do zmiennych warunków 
panujących w silniku i maksymalizuje osiągi jednostki napędowej.

Dzięki temu pozwala Tobie i Twojej fl ocie odnieść zwycięstwo.

www.castrolvecton.com

TO WI CEJ NI  OLEJ.
TO P YNNA TECHNOLOGIA.

PROWADZENIE FIRMY 
TRANSPORTOWEJ 
JEST JAK BITWA. 
WYGRA TEN, KTO UMIE 
SI  DOSTOSOWA .



Na uroczystość w siedzibie Pozkro-

ne w Tarnowie Podgórnym przybył 

osobiście Bernard Krone, właściciel 

i prezes rady nadzorczej Bernard Krone 

Holding GmbH & Co. KG. Wraz z dyrekto-

rem handlowym Pozkrone, Tomaszem Ku-

jawą przekazał naczepę właścicielom fi rmy 

Omega Pilzno. 

„Od 13 lat jesteśmy klientem Pozkrone, 

korzystając z najwyższej jakości usług. Jako 

profesjonalna fi rma transportowa prowa-

dząca działalność w całej Europie stawiamy 

przede wszystkim na pojazdy wysokiej ja-

kości, które mają dobrze rozbudowaną sieć 

serwisową, a fi rma Krone właśnie to nam 

oferuje. Co ważne, fi rma Pozkrone nigdy 

nas nie zawiodła, dlatego niezmiennie in-

westujemy w pojazdy Krone” – podkreślił 

Adam Godawski, który wspólnie z bratem 

Mariuszem odebrał jubileuszowy pojazd. 

Była to naczepa-chłodnia Cool Liner. Do-

łączyła do fl oty liczącej obecnie 700 zesta-

wów. Spółka z siedzibą w Pilźnie powstała 

w 1992 r. i należy do czołowych fi rm trans-

portowo-logistycznych w Polsce. Obecnie 

zatrudnia ponad 1000 osób i oferuje pełen 

pakiet usług logistyki magazynowej oraz 

transport i spedycję: krajową, międzynaro-

dową oraz morską. Swoim działaniem obej-

muje całą Europę oraz Turcję. 

Polska stała się jednym z najważniej-

szych rynków eksportowych dla fi r-

my Krone. Bernard Krone nie krył za-

dowolenia z wyników, uzyskiwanych 

w naszym kraju: „Z fi rmą Pozkrone, któ-

ra powstała w 1994 r. współpracujemy od 

przeszło 20 lat”. Przypomnijmy, że w ubie-

głym roku Krone zdobyło pierwszą pozycję 

w sprzedaży naczep w Polsce. Największy 

udział w sukcesie miały naczepy kurtyno-

we, jednak systematycznie wzrasta udział 

chłodni, czego wyrazem jest również wyjąt-

kowy, 30-tysięczny pojazd. 

Wraz z nową naczepą właściciele fi rmy 

Omega Pilzno odebrali miły i praktycz-

ny prezent: voucher na oryginalne części 

Krone. Dążąc do zapewnienia nabyw-

com wysokiej jakości w każdym obsza-

rze związanym z pojazdami, producent 

oferuje szereg dodatkowych usług, uła-

twiających użytkowanie naczep. Części 

zamienne sygnowane marką Krone są 

gwarantem bezproblemowej eksploatacji 

przez długie lata. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

30 00030 000 w Polsce w Polsce
21 maja 2015 r. firma Pozkrone uroczyście przekazała 30-tysięczną naczepę Krone sprzedaną 
w Polsce. Wyjątkowy pojazd trafił do spółki Omega Pilzno ITiS Godawski & Godawski. 

30-tysieczna naczepa symbolicznie podsumowała wieloletnią współpracę Pozkrone i spółki Omega Pilzno. 
W uroczystości wzięli udział (od lewej): Tomasz Kujawa, Adam Godawski, Mariusz Godawski oraz Bernard Krone.

Choć w naszym kraju Krone sprzedaje przede wszystkim naczepy kurtynowe, pozycja chłodni 
stale się wzmacnia. Do wyboru są różne typy agregatów oraz liczne akcesoria ułatwiające przewóz 
różnego rodzaju ładunków, a także kontrolę warunków transportu. 
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odchudzić, stosując indywidualne wyposa-

żenie, takie jak obręcze aluminiowe, alumi-

niowe podpory oraz aluminiowe zbiorniki 

powietrza układu hamulcowego. Uzyskanie 

bardzo niskiej masy własnej w wyposażeniu 

podstawowym było możliwe dzięki zasto-

sowaniu podwozia maksymalnie zoptyma-

lizowanego pod kątem obciążenia użytko-

wego i masy. 

Inżynierowie w fi rmie Kögel odpowie-

dzialni za konstrukcję sięgnęli nie tylko 

Poza ogólną poprawą sytuacji spółki 
w Europie Zachodniej, jej pozycja wzmocni-
ła się dzięki silnemu pozycjonowaniu marki 
wśród niemieckich producentów premium 
OEM, a także dzięki rozwojowi w dziedzi-
nie wysokiej jakości technologii LED oraz 
komponentów elektronicznych. Obecnie 
Hella dostarcza oświetlenie na pierwszy 
montaż do samochodów osobowych i do-
stawczych takich marek, jak: Audi, BMW, 
Renault, Mercedes, Opel, Skoda i Volswa-
gen oraz ciężarowych DAF i Renault. Firma 
współpracuje też z producentami ciągników 

do sprawdzonych i przetestowanych roz-

wiązań zastosowanych w lekkim modelu 

Kögel Port 20 Tankplex, ale dodatkowo 

wdrożyli nowy projekt wsporników po-

przecznych, których starannie przemyśla-

na konstrukcja spawana pozwala jeszcze 

bardziej obniżyć masę. 

W celu łatwiejszego załadunku i wyła-

dunku kontenerów na rampie, naczepa 

kontenerowa Port 40 Light ma przesunięty 

o 70 mm do wewnątrz, a więc zoptymalizo-

wany do prac przy rampie tył, jak również 

przesunięte do wewnątrz zabezpieczenie 

przeciwwjazdowe. Dzięki tym udogodnie-

niom można bliżej podjeżdżać pod rampę, 

w związku z czym zmniejsza się przestrzeń 

między kontenerem a rampą, przykrywana 

przez blaszaną płytę najazdową. Zoptyma-

lizowany tył zostanie wprowadzony seryj-

nie w kolejnych miesiącach we wszystkich 

pozostałych modelach Kögel Port.

Cała rama jest chroniona przed korozją 

dzięki technologii nanoceramicznej oraz 

powłoce KTL i lakierowi UV.

Naczepa Port 40 Light jest już dostępna 

w sprzedaży. Pakiety serwisowe Kögel Basic-

Service i ProService, obejmujące regularną 

konserwację wraz z dostawą części zamien-

nych i eksploatacyjnych oraz obowiązkowe 

przeglądy generalne i kontrole bezpieczeń-

stwa zapewniają bezproblemowe użytkowa-

nie naczepy przez dłuższy czas. ▐

Fot. Kögel 

Lekka podkontenerówka

Port 40 Light firmy Kögel to zupełnie nowa, maksymalnie 
zoptymalizowana pod kątem obciążenia użytkowego i masy 
naczepa kontenerowa. Jej zaletą jest nieprzekraczająca 
4000 kg masa własna z wyposażeniem podstawowym, technicz-
na masa całkowita wynosząca 41 000 kg oraz dopuszczalny 
technicznie nacisk na siodło wynoszący 14 000 kg. 

Nowa naczepa kontenerowa Kögel Port 

40 Light przystosowana jest do trans-

portu dwóch 20-stopowych konte-

nerów lub jednego 40-stopowego Highcu-

be. Z wyposażeniem podstawowym waży 

zaledwie 3990 kg, co oznacza, że jest jedną 

z najlżejszych konstrukcji na rynku. Tech-

niczna możliwość obciążenia użytkowego 

ponad 37 000 kg gwarantuje maksymalną 

ekonomiczność transportu intermodalne-

go. Ponadto naczepę można jeszcze bardziej 

rolniczych. Przez dziewięć miesięcy sprze-
daż marki wzrosła o 8,3% (do 3,1 mld euro), 
czyli dokładnie tyle, ile w ubiegłym roku. 
Natomiast wzrost zewnętrzny (bez sprze-
daży wewnątrz biznesowej) wyniósł 10%. 
Tendencja wzrostowa marki powinna się 
utrzymać. W tym roku Hella ma wprowadzić 
na rynek 250 nowych lamp oświetlenia do 
samochodów osobowych i 80 do samocho-
dów ciężarowych oraz 120 lamp oświetle-
nia uniwersalnego i roboczych.

Sprzedaż na rynku części zamien-
nych w ostatnim kwartale również wzro-

sła o 7%. W tym przypadku decydują-
cym czynnikiem był progres sprzedaży 
hurtowej i w stacjach kontroli pojazdów 
w Europie Wschodniej oraz Północnej. 
W ciągu pierwszych dziewięciu miesię-
cy roku finansowego 2014/2015 Hella 
zwiększyła sprzedaż o 0,6% (do 861 
mln euro).

Koncern Hella spodziewa się dalszego 
wzrostu sprzedaży oraz skorygowania zy-
sku z działalności operacyjnej w roku obro-
towym 2014/2015. ▐

Fot. Hella

Hella zwiększa 
sprzedaż i zyski
Producent oświetlenia samochodowego odnotował w ciągu 
9 miesięcy roku obrotowego 2014/2015 7-procentowy wzrost 
sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym (do 4218 mld 
euro). W tym samym okresie zysk operacyjny (EBIT) wzrósł 
o 14% (do 309 mln z 271 mln euro w roku poprzednim). 
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Wartość siły strumienia świetlnego to 700 

lm (wersja standardowa) lub 1200 lm 

(opcja), światłość osiąga wartość 75.000 

cd (wersja standardowa) lub 125.000 cd 

(opcja). Dzięki temu reflektory dodatko-

we Cibié Super Oscar LED emitują nie-

zwykle silną i  jednolitą wiązkę światła, 

o zasięgu nawet do pół kilometra i szero-

kości do 50 metrów (opcja).

Wszystkie reflektory są odporne na wibra-

cje, wodę, ekstremalne warunki pogodowe i na 

korozję. Konstruktorzy Cibié nie oszczędzali reflek-

torów Super Oscar LED w trakcie testów i poddawali je 

ciężkim i wymagającym próbom, takim jak zanurzanie w wodzie na 

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

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

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

To wszystko sprawia, że Cibié wyprodukowało reflektory idealne do 

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

w pracy dla wszystkich kierowców wykonujących pracę w ekstre-

malnych warunkach drogowych i atmosferycznych.

 

To co najbardziej wyróżnia reflektory Cibié Super Oscar LED to 

zastosowanie w pełni technologii LED. Światło punktowe LED nie 

wymaga stosowania żarnika, niezbędnego w przypadku technolo-

gii halogenowej, nagrzewanego w trakcie procesu roboczego w ce-

lu wytworzenia światła. Zastosowanie technologii LED umożliwia 

zmniejszenie wymiarów reflektora i obniżenie wagi nawet o 1 kg 

w  porównaniu do tradycyjnego reflektora halogenowego. 

Technologia LED wymaga ograniczonej wiel-

kości mocy do pracy z maksymalną efek-

tywnością, charakteryzuje się bardzo niskim 

zużyciem energii i niezwykle długą żywot-

nością, nie wymaga żadnych zabiegów 

konserwacyjnych czy serwisowych (brak 

konieczności wymiany tradycyjnych żaró-

wek). Tylko technologia LED generuje świa-

tło o barwie zbliżonej do światła dziennego. 

Dzięki temu reflektory Cibié Super Oscar LED 

to idealni towarzysze pracy dla kierowców obsłu-

gujących transport dalekobieżny.

 

Reflektory Cibié Super Oscar LED są dostępne w wersji podsta-

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

growane światło pozycyjne LED). Niezależnie od charakterystyki 

technicznej, klient może wybrać jedną z 4 wersji kolorystycznych: 

jednolicie czarną, czarną ze stylową chromowaną obwódką, cał-

kowicie chromowaną w stylu „vintage” oraz wersję przygotowaną 

do lakierowania na dowolny kolor. Reflektory dodatkowe w malo-

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

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

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

że Cibié Super Oscar LED to świetna propozycja dla miłośników 

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

dywidualność i możliwość wyróżnienia swojego pojazdu.

 

Reflektory Cibie serii Super Oscar LED są już dostępne w sieci 

sprzedaży Inter Cars w Polsce.

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

GAMĘ 12 REFLEKTORÓW DODATKOWYCH SERII SUPER OSCAR LED,  

DEDYKOWANYCH DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH. 

EPOKA HALOGENÓW BEZPOWROTNIE MINĘŁA, NASTAŁA ERA REFLEKTORÓW 

WYKORZYSTUJĄCYCH W PEŁNI TECHNOLOGIĘ LED!

CIBIĒ - marka grupy



Tak się stało w tym roku. Słynne tar-

gi Autostrada-Polska oraz Maszbud 

z Kielc zyskały praktycznie w tym 

samym czasie konkurenta z Poznania 

– targi Intermasz. Od początku nie wró-

żyło to nic dobrego. Rynek maszyn bu-

dowlanych jest w stagnacji, do rozpędu 

mu jeszcze daleko, producenci, jeśli decy-

dują się na wystawę, wybierają co najwy-

żej jedną lokalizację. 

Rywalizacja tych dwóch imprez targowych 

jest widoczna na każdym kroku. I tu, i tu roz-

dawane są Złote Medale Targów. W tym roku 

Intermasz przyciągnął ponad 150 fi rm, a Au-

tostrada ponad 400 z całego świata. Niestety 

wrażenie o rozmachu imprez było słabe.

2015 to rok przetargów. W Polsce mamy 

obecnie 1553,2 km autostrad oraz 1467,5 km

dróg ekspresowych. W ubiegłym roku od-

dano do użytkowania 327,8 km nowych 

dróg. Podpisano umowy na realizację 

kolejnych 513,5 km, a na dwa razy tyle 

rozpisane zostały przetargi. W 2015 r. nie 

będzie jednak wiele okazji do świętowania 

i przecinania wstęgi. Planowane jest odda-

nie do użytku tylko 56,5 km nowych dróg. 

Przez cały rok trwać będą jednak inten-

sywne prace nad wyłonieniem wykonaw-

ców nowych inwestycji. Dopiero po tym 

okresie można liczyć na wzmożony ruch 

w handlu maszynami budowlanymi, choć 

informacje, że nadal w Polsce upadają fi r-

my budowlane nie należą do optymistycz-

nych. Priorytetem jest obecnie nie tylko 

rozbudowa sieci drogowej w Polsce, ale 

połączenie już istniejących odcinków dróg 

ekspresowych i autostrad w spójną całość. 

16 debiutów

Intermasz skupił w trzech pawilonach 

i na terenie zewnętrznym MTP ponad 400 

sprzętów budowlanych m.in. koparki, ła-

dowarki, spycharki, wiertnice, wywrotki, 

dźwigi i walce. W programie imprezy poja-

wiły się zmagania pt. „Pogromcy Maszyn”, 

czyli konkurs na najlepszego operatora. 

Podczas wystawy miało miejsce 16 ryn-

kowych debiutów. Pokazano również cał-

kowicie nowe modele maszyn takich fi rm, 

jak: Bergerat Monnoyeur, CNH, EWPA, 

Grausch i Grausch, Liuong Dressta, Vo-

lvo Maszyny Budowlane czy Nooteboom. 

Złotym Medalem MTP nagrodzono za 

Fraktale
Za jedną z cech charakterystycznych fraktala uważa się 
samopodobieństwo, czyli podobieństwo całości do jego 
części. To skojarzenie idealnie pasuje do obecnej sytuacji 
pączkowania kolejnych imprez branżowych. Objętość maleje, 
a ich liczba rośnie.

Najnowsze koparki Volvo serii E to maksy-
malna wydajność i ciekawe wzornictwo. 
Dzięki udoskonaleniu konwencjonalnego 
układu hydraulicznego inżynierom udało się 
ograniczyć zużycie paliwa, zwiększając 
przy tym wydajność. Przestronna kabina Care 
Cab spełnia normy ROPS. 

Case zaprezentował pierwszą równiarkę 
w swojej gamie produktów. Model 856C 
dostępny będzie jako 13- i 16-tonowy, oba 
w wersji z napędem 6×4 i 6×6. Równiarki 
Case wyposażono w technologię Hi-eSCR 
– to jedyne rozwiązanie na rynku, które spełnia 
wymogi normy EU Stage 4 (Tier 4 Final).

Spycharka Dressta TD-25R jest drugim co do 
wielkości modelem w tej grupie maszyn. Waży 
41,5 t i osiąga moc 330 KM. Zastosowano w niej 
silnik Cummins QSX15. Główne komponenty układu 
napędowego takie jak: przekładnia hydrokinetyczna, 
skrzynia biegów, mechanizm skrętu i przekładnie 
boczne są produkowane w Stalowej Woli.

Wozidło sztywnoramowe Komatsu HD605 do transportu urobku kruszyw z kopalni było najwięk-
szym i najbardziej widowiskowym rekwizytem tegorocznej Autostrady. Napędza go silnik o mocy 
740 KM. Jest w stanie załadować 63 t urobku przy 40-metrowej pojemności skrzyni wywrotki. 
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innowacyjność aż 7 fi rm. Nie zabrakło 

dostawców środków eksploatacyjnych 

i części zamiennych, w tym Fuchs-Oil, Ca-

moplast Solideal, Astromal, IOW, RUD, 

Intramex, Techmot, Rudfi l, Diesel Części, 

Market BHP, AirSeal Polska i Interhandler. 

Wszyscy oni oferowali produkty dla użyt-

kowników maszyn budowlanych. 

Wystawcy zgodnie odnotowali pozy-

tywne zmiany wśród upodobań klientów. 

Obecnie nawet mniejsi użytkownicy ma-

szyn interesują się jakościowymi materia-

łami eksploatacyjnymi i częściami.

Wirtualnie

Na kieleckiej wystawie nie mogło za-

braknąć stałego wystawcy, fi rmy KH-

-Kipper z Kajetanowa k. Kielc. W tym 

roku polski producent pokazał różne 

zabudowy na wszystkich dostępnych 

podwoziach ciężarowych. KH- Kipper za-

prezentował m.in. udoskonalony model 

zabudowy half pipe wyposażony w inteli-

gentny system dozowania smaru. Zapew-

nia on minimalne zużycie smaru, obniże-

nie kosztów serwisu i przestojów w pracy, 

ograniczając czasochłonne smarowanie 

ręczne. Firma zaproponowała do swoich 

wywrotek, przyczep, naczep i urządzeń 

hakowych system automatycznego sma-

rowania Groeneveld.

KH-Kipper pokazuje kolejne udoskonalenia produktowe. 
Jedna z najbardziej popularnych zabudów w ofercie firmy 
– tylnozyspowa half-pipe ma teraz pochyloną przednią 
ścianę. W praktyce ma to ułatwić wysyp bez zalegania 
lepkiego materiału w skrzyni. W ślad za tym 
koło zapasowe umiejscowiono za kabiną, zamiast 
na przedniej burcie. Odkręcany daszek chroni kabinę, 
a w razie uszkodzenia podlega szybkiej i taniej wymianie. 
Podobnie jak nowy zbiornik oleju z tworzywa sztucznego. 

Wyjątkowa koparko-
ładowarka Hydrema 906E. 
Specjalna konstrukcja 
wysięgnika koparki pozwala 
operować nim w zakresie 
aż 280o. W praktyce 
oznacza to możliwość 
kopania łyżką na wysokości 
przedniego ładowacza.

Obszar podkieleckiego Toru Motocyklowego „Racing” 
na dwa dni zamienił się w Morawica Demo Kampus 2015, 
czyli w teren testowy maszyn Caterpillar. Goście mieli 
okazję zobaczyć oraz przetestować koparki 323E, 336E H, 
M318F, 304D, koparko-ładowarkę 432F2, ładowarki 966M, 
972M XE, 980M, spycharki D6N, D6T oraz wozidła 730C, 
772. Można było również przekonać się jak funkcjonują 
systemy sterowania maszynami TrimbleGCS 900 Grade 
Control Systems oraz systemy ważące Loadrite.
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na terenie nieczynnych wyrobisk Kopalni 

Wapienia „Morawica” fi rma Caterpillar 

zaprezentowała swoje najnowsze maszyny 

w pracy. 

Do Kielc producenci przywieźli nowo-

czesny sprzęt, innowacyjne rozwiązania 

technologiczne oraz – swoją wiedzę. Ko-

misja, na której czele stanął prof. dr hab. 

inż. Wiesław Trąmpczyński przyznała 

6 medali oraz 9 wyróżnień Targów Kielce. 

Wśród laureatów znalazły się takie fi rmy 

jak: Atlas Copco, Wirtgen, Volvo, Elkon 

Mobile Master, Saferoad RRS i Techvi-

sion.

Wystawa w Kielcach zaprezentowa-

ła w tym roku kilka nowości w związku 

z nową transzą unijnych pieniędzy, za 

które mają być zrealizowane w całym kra-

ju nowe inwestycje drogowe. Apetyt na 

bezpieczne szosy i kolejne odcinki eks-

presowych dróg i autostrad jest bowiem 

w Polsce ogromny, zależy jednak od unij-

nego wsparcia, na które bardzo liczą in-

westorzy. Producenci drogowych maszyn 

i urządzeń mają więc przed sobą kilka lat 

dobrej passy, nic więc dziwnego, że kuszą 

nowościami. 

W porównaniu do lat ubiegłych widać 

jednak zmiany. Wiele fi rm w Kielcach 

zamiast transportu wielkich maszyn po-

chłaniającego ogromne koszty, prezento-

wała foldery i elektroniczne wizualizacje 

swoich produktów. Dlatego to co najbar-

dziej przyciąga: ładowarki, koparki, spy-

charki, w tym roku zajmowało ekspozy-

cję zewnętrzną tylko od strony głównego 

wejścia. Szkoda, bo maszyny, samochody 

i urządzenia z roku na rok są coraz silniej-

sze i bardziej wytrzymałe, a swoim użyt-

kownikom zapewniają maksymalny kom-

fort w pracy i wydajność. Warto oglądać 

je na żywo. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański, R. Romaniuk

łej branży budowlanej. Targom towarzyszy 

zawsze wiele emocjonujących wydarzeń, 

a w tym roku m.in. konkurs operatorów 

koparek „Big Bau Master” oraz Fuel Duel 

– pojedynek człowieka i maszyny na zuży-

cie paliwa. Przy okazji kieleckich targów 

Obecne było również EWT, które po-

kazało aluminiową wywrotkę Schmitz 

Cargobull o pojemności 24 m3 i masie 

4700 kg. 

Autostrada-Polska i Maszbud to impre-

zy od lat uznawane za najważniejsze w ca-

Faymonville Combimax otrzymała tytuł Trailer Innovation 
2015. Jest to koncepcja naczepy niskopodłogowej oparta na 
wielorakich możliwościach kombinacji zestandaryzowanych 
zespołów konstrukcyjnych przystosowana do transportu 
ciężkiego w zakresie od 50 do 250 t. Podwozia są wykonane 
w wersji osi wahliwych i dzielonych Twin Axle II, co 
gwarantuje najniższą z możliwych wysokość posadowienia 
ładunku oraz maksymalny kąt skręcenia kół kierowniczych 
wynoszący 57o. Uniwersalna łabędzia szyja wykonana jest 
w technologii One-Neck-Technology.

Dwuosiowy tiefbet Nooteboom 
Eurotrailer PX z super niskim, 
rozciąganym pokładem ładunkowym, 
osiami Pendel-X drugiej generacji 
i odpinaną łabędzią szyją. To wysoce 
wyspecjalizowana naczepa do 
transportu wysokich i przestrzennych 
ładunków ponadnormatywnych. Ma 
możliwość rozciągnięcia o dodatkowe 
5,4 m i ładowność 35,2 t.

Nooteboom zaprezentował w Poznaniu 
dwie naczepy do transportu ładunków 
ponadnormatywnych i obie zostały sprzedane 
od ręki. Jedną z nich była 4-osiowa, rozciągana 
naczepa typu semi Multitrailer OSDS-58-04V, 
wyposażona w poszerzenia i hydraulicznie 
rozkładane najazdy. Jest przeznaczona 
do transportu ciężkiego sprzętu budowlanego 
i w zależności od prędkości jazdy może 
przewieźć do 60,5 t.

To nowinka przywieziona przez Iveco wprost 
z targów Intermat w Paryżu. Astra HD9 84.50 
z dopuszczalną masą całkowitą 50 t napędzana 
jest silnikiem o mocy 500 KM. Model ten 
jest stworzony do wymagających prac w kamie-
niołomach, o czym świadczy zamontowana 
z tyłu wywrotka tylnozsypowa Cantoni z podłogą 
o grubości 12 mm i burtami 8 mm.

Schmitz Cargobull S.KI 24 SL jako mulda 
aluminiowa z dachem przesuwnym 
(plandeką) o pojemności 24 m3 ma masę 
netto jedynie 4700 kg, pomimo stalowej 
ramy. W tylnej części ścian bocznych 
położone zostały blachy antyścierne 
dla zabezpieczenia miejsc najbardziej 
narażonych na uszkodzenia.

Hyundai przywiózł większość 
nowości mających świato-
we premiery na targach 
Intermat 2015 w Paryżu. 
Wśród nich była ładowarka 
kołowa HL960 oraz koparka 
kołowa R160W-9A.

Firma Atlas Copco ma nową linię rozkładarek gąsienicowych 
i kołowych Dynapac przeznaczonych do rozkładania mas 
bitumicznych i mineralno-asfaltowych na szerokości od 2 do 
14 m. Dynapac SD2550C napędzany jest silnikiem Cummins 
o mocy 231 KM. Cała platforma operatora wraz z daszkiem 
może być wysuwana hydraulicznie poza obrys maszyny o pół 
metra na każdą stronę. 
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Tak dobre, jak nowe:  
regenerowane alternatory Bosch eXchange

Jakość wyposażenia oryginalnego
Wyjątkowo precyzyjny proces regeneracji i testów, 

taki sam, jak dla nowych części

Oryginalna jakość Bosch
Wszystkie wymieniane

elementy są nowe
w 100% jakości Bosch

Wyjątkowa niezawodność
i długi okres eksploatacji

 – dzięki wieloletniemu
doświadczeniu ekspertów Bosch Tak dobre, jak nowe

części – gwarancja
taka, jak dla nowych
produktów

Wysoka trwałość i najwyższa  
klasa jakości zapewnione dzięki 
restrykcyjnym normom produkcyjnym 
i surowym testom

Części fabrycznie regenerowane w programie wymiany Bosch eXchange: największy na 
świecie program samochodowych części regenerowanych, oferujący około 11 000 części, 
w tym rozruszniki, alternatory, komponenty wtrysku benzyny, oleju napędowego i układów ha-
mulcowych. W celu zapewnienia trwałości i wysokiej jakości, wszystkie produkty Bosch eXchan-
ge są produkowane i testowane zgodnie z rygorystycznymi wymogami wyposażenia oryginalnego.

www.motobosch.pl



W 
ramach spotkań i debat odbyły się 

prezentacje Izby Celnej, Głównego 

Inspektoratu Drogowego i Związ-

ku Pracodawców dotyczące ułatwień cel-

nych i podatkowych, naruszeń czasu pracy 

oraz barier prawnych w rozwoju branży 

transportowej. Oprócz spraw prawnych 

w debatach poruszono także sprawy obni-

żania emisji spalin w transporcie publicz-

nym oraz wykorzystania paliw alternatyw-

nych. Dodatkową atrakcją dla polskich fi rm 

było spotkanie z przedsiębiorcami z branży 

środków transportu i komunikacji miejskiej 

z Serbii zainteresowanymi nawiązaniem 

bezpośrednich kontaktów biznesowych. 

W zorganizowanej w czasie targów strefi e 

służb można było skorzystać z porady do-

tyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nie tylko mini

Jednak główną atrakcją tych targów 

miały być autobusy. Odwiedzający mogli 

zapoznać się z ofertą trzynastu fi rm, któ-

re pokazały 21 nowych autobusów, wśród 

których były także premiery. 

Oferta fi rm zabudowujących pojazdy 

dostawcze obejmowała tym razem mini 

i midibusy, czyli trochę większe od kla-

sycznych „busików”. Producent z Sanoka 

fi rma Automet pokazała w Sosnowcu mi-

nibus na bazie pojazdu Mercedes-Benz 

Sprinter z zabudową do przewozów szkol-

nych lub międzymiastowych. Do zabu-

dowy wykorzystano podwozie o rozsta-

wie 4325 mm i masie całkowitej 5300 kg 

dające możliwość stworzenia minibusa 

mogącego przewieźć 22 pasażerów. Pod-

warszawska fi rma Mercus Bus podczas 

swojego debiutu w Sosnowcu zaprezento-

wała również dwa minibusy zbudowane na 

podwoziach Sprinter. Oferowane pojazdy 

były wykonane w wersji międzymiasto-

wej i w wersji VIP. Dużym zaskoczeniem 

mogło być stoisko słupskiej Kapeny. Fir-

ma dotychczas kojarzona bardzo mocno 

z Iveco, tym razem pokazała mały busik na 

podwoziu Sprintera. Obok zabudowy na 

podwoziu Mercedesa nie zabrakło także 

pojazdu powstałego na bazie Iveco. Nowy 

33-miejscowy autobus międzymiastowy 

Kapena Moveo bazuje na podwoziu Iveco 

Eurocargo 100 22E. Zastąpi on w ofercie 

modele Tema i Proway, których produkcja 

została wygaszona wraz z wejściem normy 

czystości spalin Euro 6.

Między zabudowami a autobusami zna-

lazła się fi rma GSP z Krapkowic, przed-

stawiciel marke TAM i Raba. Na targach 

w Sosnowcu zaprezentowano midibusa 

Raba S91 – to propozycja na mały auto-

bus miejski z 19 miejscami siedzącymi 

i 25 stojącymi. Pojazd o długości prawie 

8 m napędzany jest pięciolitrowym silni-

kiem Mercedes OM 934 o mocy 156 KM. 

W miasto

Borykająca się z dużymi problema-

mi fi rma Autosan z Sanoka nadal walczy 

Midi górą
Odbywające się w Sosnowcu w dniach 22-23 kwietnia Targi 
Transportu Publicznego SilesiaKomunikacja zgromadziły 
fachowców z branży komunikacyjnej, którzy mogli skorzystać 
z bogatego programu imprez towarzyszących oraz zapoznać się 
z ofertą firm biorących udział w targach. 

Iveco zaprezentowało model 
miejski Urbanway z nowym 
silnikiem Euro 6 Cursor 9 
o mocy 360 KM.

Słupska Kapena nie rezygnuje 
ze współpracy z Iveco, czego dowodem 
jest nowy midi autobus Moveo 
na podwoziu Eurocargo.

GSP Polska z Krapkowic pod Opolem przypomina polskim 
transportowcom nieobecne od jakiegoś czasu produkty z byłej 
Jugosławii oraz Węgier. W sosnowcu swoją polską premierę 
miał midi autobus S91 węgierskiej firmy Raba.

Najliczniej prezentowany samochód na targach. Mercedes Sprinter 
w różnych konfiguracjach różnych zabudowców. Z propozycją zabudowy 
na podwoziu Mercedesa można było się zapoznać na stoisku firm 
Mercus, Automet oraz kojarzonej do tej pory z Iveco słupskiej Kapeny.

Autobusy z białoruskiej fabryki MAZ już są dobrze znane 
na Śląsku, dlatego nie dziwi obecność polskiego przedstawiciela 
tej marki. Firma Gaspol zaprezentowała pod swoim logo 
m.in. 12-metrowy model G12 przeznaczony dla ruchu lokalnego.
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o utrzymanie zakładu i marki. Mimo pertur-

bacji produkcja trwa. Podczas targów fi rma 

pokazał swoją najnowszą propozycję dla ko-

munikacji międzymiastowej. Autobus Euro-

lider 12 z silnikiem Cummins Euro 6 może 

przewozić do 80 pasażerów. Już niedługo 

Eurolidery trafi ą na regularne trasy w bar-

wach Pol Miedź Trans. Drugim autobusem 

Autosana był miejski model Sancity 12 LF, 

także napędzany silnikiem Cummins Euro 6

o mocy 285 KM. 

Za stoiskiem polskiego producenta 

swoją ofertę prezentował Glaspo, przed-

stawiciel białoruskiego MAZ-a. Firma 

pod swoją marką obok niskopodłogowe-

go midibusu G-Mini, odpowiadającego 

w ofercie MAZ-a modelowi 206.085 ofe-

ruje także model o długości 12 m – Gla-

spo G-12, który odpowiada modelowi 

MAZ 231.062. To autobus przeznaczony 

do przewozu 80 pasażerów w ruchu mię-

dzymiastowym. 

Gdański diler Iveco Bus w sosnowcu za-

prezentował Iveco Urbanway 12M z moc-

niejszym silnikiem Euro 6. Dwunastome-

trowy model może być wyposażony w nowe 

jednostki napędowe FTP Cursor 8 lub 9, 

które dysponują mocami od 250 do 360 KM. 

Obok konferencji o paliwach alterna-

tywnych nie mogło zabraknąć oferty Sol-

busa. W Sosnowcu można było podzi-

wiać wersję demonstracyjną Solbus SM 

12 LNG. Także firma MAN zaprezen-

towała „gazową alternatywę”. Właśnie 

na tych targach MAN pokazał pierwszy 

egzemplarz modelu Lion`s City CNG 

przeznaczony dla PKM Tychy. W tym 

mieście już w maju zaczęły pojawiać się 

nowe gazowe Lion’sy. Kontrakt opiewa 

na 30 autobusów krótkich i 6 przegubo-

wych. 

Jednak nikt nie pokazał tak szerokiej 

gamy autobusów jak czeski SOR. Wśród 

propozycji do miasta znalazł się niskopo-

dłogowy model NB 12, niskowejściowy 

BN 12 oraz dla transportu regionalnego 

model CN 12,5. SOR pokazał także swoje-

go „elektryka”. Na targach zaprezentowano 

największy model EBN 11, mogący prze-

wozić 92 pasażerów. 

W kategorii napędy alternatywne wy-

stąpiło także Volvo, eksponując autobus 

hybrydowy V9700H. Trzeba dodać, że był 

to jeden z czterech autobusów jeżdżących 

w Tarnowskich Górach, a należący do 

PKM Świerklaniec.

Na wycieczkę

W segmencie międzymiastowym i tu-

rystyczny swoją ofertę pokazała Scania. Tu 

głównymi graczami mają być dwuosiowe 

modele Touring HD i A30. Pierwszy z nich 

to autobus turystyczny, który coraz lepiej 

radzi sobie na polskim rynku, natomiast 

A30 to autobus międzymiastowy, któ-

rym interesują się PKS-y. Jak to podkreśla 

przedstawiciel marki Scania, jest to autobus 

bardzo dobrej jakości w bardzo przyzwoitej 

cenie. Czy przypadnie do gustu polskim 

przewoźnikom, a przede wszystkim czy 

znajdą oni nawet te rozsądne pieniądze? 

W grupie autobusów turystycznych 

swoją ofertę prezentowała fi rma Wanicki, 

pokazując dobrze znany i popularny po-

jazd marki Irizar i6 w wersji dwuosiowej. 

Zwieńczeniem ekspozycji nowych i pre-

mierowych autobusów była kolekcja po-

jazdów zabytkowych. Ta część targów za-

wsze cieszy się dużym powodzeniem. Kto 

z sentymentem nie przypomina sobie cza-

sów panowania „ogórków” lub pierwszych 

Jelczy PR 100. Jaki to był luksus. ▐

Jarosław Dynek
Fot. J. Dynek

Nawet nowy autobus potrafi się zepsuć, 
stąd też propozycje firm Masam 
i Tevor na ciężkie holowniki dające radę 
ściągnąć do bazy najcięższe pojazdy.

Scania postawiła na transport 
pozamiejski, prezentując model A30 
dla ruchu lokalnego i Touring HD 
dla turystyki.

Podkarpacki Autosan nie składa broni, 
walczy o klienta i istnienie fabryki. 
Wystawione na targach Sancity i Eurolidery 
nadal znajdują nabywców i oby tak zostało.

Zielona alternatywa: zasilane gazem Solbus na LNG i MAN na CNG, elektryczny 
SOR oraz hybrydowe Volvo. MAN i Volvo to ostatni zwycięzcy śląskich przetargów. 
Gazowy MAN trafi do Tych a hybrydowe Volvo do Tarnowskich Gór.

Jelcz PR 100/110 przeniósł komunikację 
w Polsce z okresu nieśmiertelnych 
„ogórków” z lat pięćdziesiątych 
w technologie lat osiemdziesiątych.

www.truck-van.pl
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Od listopada 2011 r. MAN jest częścią 

Grupy Volkswagen. Wcześniej jed-

nak to on był specjalistą od przejęć 

i szeroko zakrojonej współpracy między-

narodowej. Pierwszy, ciężarowy MAN-

-Saurer powstał w ramach joint venture 

między doświadczoną, szwajcarską fi rmą 

Saurer, a debiutującymi w branży motory-

zacyjnej zakładami MAN AG. Do współ-

pracy doprowadził zarządzający wówczas 

MAN-em, 63-letni Anton von Rieppel. 

24 marca 1915 r. narodziła się spółka 

MAN Saurer Lastwagen GmbH z siedzi-

bą w Norymberdze. W lipcu ruszyła pro-

dukcja ciężarówek i autobusów. Najpierw 

w Lindau, w dawnym zakładzie Saurera, skąd 

wkrótce przeniesiono ją do Norymbergi. 

Czekając na Diesla

Firma, której korzenie sięgają huty Świę-

tego Antoniego, założonej w Oberhausen 

w 1758 r. zajmowała się na przełomie XIX 

i XX wieku produkcją stalowych mostów, 

żurawi oraz wagonów kolejowych. W la-

tach 1893-97 był z nią związany Rudolf 

Diesel. Korzystając z jej gościnności, do-

skonalił swój wynalazek: silnik wysoko-

prężny. Z upływem dziesięcioleci stopiło 

się w nią kilka innych, istniejących wcze-

śniej przedsiębiorstw. W 1908 r. przyjęła 

nazwę Maschinenfabrik Augsburg-Nürn-

berg (M.A.N.). 

Decyzję o produkcji ciężarówek przy-

spieszył wybuch I wojny światowej. Riep-

pel chciał skorzystać z koniunktury, jaką 

obudziły dostawy dla wojska. Spieszył się, 

gdyż sądził, że walki potrwają najwyżej 

kilka miesięcy. „Na szczęście” się pomylił 

– minęły cztery krwawe lata, nim konfl ikt 

ucichł. MAN przez cały czas zaopatrywał 

niemiecką armię. Dyrektor patrzył w przy-

szłość: samochody miały zapewnić zajęcie 

norymberskiej fabryce również po zakoń-

czeniu wojny. 

Wcześniej, bo już 1 lipca 1918 r. zakoń-

czono współpracę z Saurerem. Wypłacono 

mu rekompensatę i założono nową spółkę 

MAN Lastwagenwerke GmbH. Powojenne 

lata były pasmem naprzemiennych sukce-

Choć Rudolf Diesel ukończył swój silnik 
jeszcze w XIX w., pracując dla MAN-a 
jego dzieło trafiło pod maski ciężarówek tej marki 
dopiero w 1924 r. 

Wspólnym wysiłkiem
MAN ma 100 lat. Pierwsza ciężarówka tej firmy była 
na swój sposób prorocza. Wskazała drogę, którą podążyło 
wiele następnych. 

Pierwsza ciężarówka MAN powstała we 
współpracy ze szwajcarską firmą Saurer. 

sów i klęsk. Początkowo fi rma kontynu-

owała dostawy dla wojska, później została 

rzucona na głęboką wodę wolnego rynku. 

Kotłowała się z rywalami w kraju trawio-

nym galopującą infl acją. Przyszedł dzień, 

gdy potrzebowała wsparcia fi nansowego. 

Udzieliła go grupa Gutehoff nungshütte, 

która przejęła MAN-a w 1921 r. Równo-

cześnie ruszyła produkcja zmotoryzowa-

nych pługów. 

MAN skorzystał w końcu z wynalazku, 

który rodził się niejako pod jego skrzydła-

mi – wprowadził do ciężarówek silnik Die-

sla z bezpośrednim wtryskiem. Silnik ten 

przynosił dwojakie korzyści: był mocny 

i oszczędny, a paliwo do niego nie było ob-

ciążone ani cłem, ani podatkami. Przeło-
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Wehrmacht we własne modele E3000, 

ML4500 i „długonosego” F4, jedną z typo-

wych w latach 30. „autostradowych”, nie-

mieckich ciężarówek. Na rynku cywilnym 

fi rma proponowała bogatą gamę pojaz-

dów, zawierającą autobusy i trolejbusy. Te 

ostatnie miały nowoczesne, jednobryłowe 

nadwozia i pozostawały w służbie miast 

przez długie lata po wojnie. 

Współpraca z nazistami nie układała 

się idealnie. Polityka samowystarczalności 

Rzeszy nakazywała zatrzymywać wszelkie 

surowce i produkty w kraju. Za wymo-

giem standaryzacji pojazdów szedł nakaz 

ograniczenia liczby modeli. Sprawiało to, 

że eksport był niemile widziany, a kon-

kurowanie za granicą trudne. MAN miał 

wiele do stracenia, gdyż w połowie lat 30. 

był obecny w 40 krajach na całym świecie. 

W 1937 r. udzielił licencji na silniki wę-

gierskiej fi rmie Rába. 

Otto Meyer dążył do utrzymania zagra-

nicznych rynków i był niechętny nazistom 

w zarządzie. Jego największą wadą była 

jednak żona Stella – Żydówka. Gdy sytu-

acja w Niemczech się zaogniła, wysłał ją do 

Szwajcarii. Niezależność Meyera spowo-

dowała, że Albert Speer, od 1942 r. minister 

uzbrojenia i amunicji oskarżał MAN-a, że 

sabotuje wojenny wysiłek Rzeszy. Latem 

tego roku produkcję ciężarówek prak-

tycznie wygaszono, aby zrobić miejsce dla 

„Panter”. Do zakładów trafi li pracownicy 

przymusowi. Po wojnie Amerykanie aresz-

towali Meyera, jednak po kilku miesią-

cach został wypuszczony. Od lipca 1946 r.

znów zarządzał MAN-em. 

Kolejarzom na przekór

W czasie II wojny zakłady były kilka-

krotnie bombardowane. Jednak zapasy 

części zamiennych i oprzyrządowanie 

przezornie przeniesiono w inne miejsca. 

Dlatego już od lipca 1945 r. fabryka w No-

rymberdze znów wytwarzała ciężarówki. 

Potrzeby były olbrzymie, ale materiały do 

produkcji racjonowano. Sprzedaż zaś re-

gulowali Amerykanie. Tym razem to oni 

utrudniali eksport. Zaklasyfi kowali od-

biorców do kilku grup i rozdzielali pojazdy 

wg własnego klucza. Pierwszeństwo mie-

li wybrani nabywcy z Bawarii. Odgórne 

sterowanie zakończyło się w 1948 r. wraz 

z reformą pieniężną, podatkową i uwolnie-

niem cen w kraju. 

Alianci podzielili grupę Gutehoff nung-

shütte, ale MAN przy niej pozostał. W po-

łowie lat 50. fabryka pracowała pełną parą. 

W 1953 r. wypuściła 1489 pojazdów użyt-

kowych. W 1950 pojawił się nowy model 

F8, kontynuujący przedwojenną tradycję 

„ciężarówek na F”. Dwa lata później wystą-

pił w dramacie „Nocne drogi” (nim. Na-

chts auf dem Straßen), którego głównym 

bohaterem był uwikłany w przestępstwo 

i romans kierowca ciężarówki Heinrich 

Schlüter. Zagrał go popularny w Niem-

czech aktor i piosenkarz Hans Albers. 

W 1951 r. MAN przedstawił pierwszą, se-

ryjną ciężarówkę z turbodoładowaniem. 

Niemiecki „cud gospodarczy” trwał w naj-

lepsze. Dla MAN-a nareszcie nastał czas 

eksportu bez barier. Najwięcej pojazdów 

wysyłał do Turcji i Argentyny. 

W kwietniu 1955 r. MAN kupił część 

dawnych zakładów lotniczych BMW w Al-

lach, na północ od Monachium. W listopa-

mowy model ciężarówki z silnikiem wyso-

koprężnym został ofi cjalnie odsłonięty na 

salonie berlińskim w grudniu 1924 r. 

Zaplanowana koniunktura

W 1929 r. zakład wyprodukował 776 

ciężarówek, a w 1932 tylko 118. Szalał kry-

zys. Gutehoff nungshütte było tak rozcza-

rowane, że chciało zaprzestać wytwarzania 

samochodów. Ostatecznie MAN dostał 

rok. Dyrektor zakładów w Norymberdze 

Otto Meyer wprowadził nową serię cię-

żarówek typu E. Był wśród nich „najmoc-

niejszy Diesel świata”, osiągający 150 KM. 

Zrodziło się wokół niego dużo szumu, ale 

prawdziwy przełom nastąpił w 1933 r., 

gdy doszedł do władzy Adolf Hitler. Nie 

miał prawa jazdy, ale motoryzacja była 

jego pasją i miał dla niej misję. W 1933 r.

MAN zbudował 809 ciężarówek, a rok 

później dostał nowe zlecenie. Znalazł się 

wśród zakładów wytypowanych do pro-

dukcji lekkiego czołgu Panzerkampfwagen 

I (PzKpfw I). Później dostarczał również 

średnie czołgi, w tym znaną nie tylko mi-

łośnikom przygód Szarika i czterech pan-

cernych „Panterę” (PzKpfw V). 

W jego zakładach powstawała standar-

dowa ciężarówka wojskowa, tzw. „Einhe-

its-Diesel”. Ponadto MAN zaopatrywał 

„Najmocniejsza ciężarówka świata z silnikiem Diesla” była zapowiedzią 
nowej ery autostrad i szybko rozwijającego się transportu drogowego.

Autobus „niskowejściowy” z 1924 r. 

W pierwszych dziesięcioleciach produkcji pojazdów 
MAN badał różne ścieżki. Jedną z nich były ciągniki 
rolnicze. Na zdjęciu egzemplarz z 1950 r. 

Trolejbus z 1939 r., czyli ekologia praktyczna 
i dostępna. Do jego zalet należała też trwałość, 
więc długo nie potrzebował zastępstwa. 
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tabene rozwijającego francuski pomysł na 

szoferkę. Z kabin tych korzystała również 

węgierska Rába oraz rumuński Roman, 

który zakupił licencję u MAN-a w 1968 r. 

Współpracę z Saviem zakończono 

w latach 70. Aby uzupełnić ofertę o lekką 

ciężarówkę, zwrócono się do Volkswage-

na. Tak powstała seria G przedstawiona 

w 1979 r. Składała się z pojazdów o dmc 

6÷9 t z kabiną VW LT, opatrzoną podwój-

nym logo: VW i MAN. 

Druga połowa lat 60. i początek 70. były 

okresem intensywnego rozwoju. W 1964 r.

MAN uruchomił fabrykę w Salzgitter. 

W 1967 r. otworzył przy wsparciu rządu 

Bawarii fabrykę autobusów w dawnym 

mieście górniczym Penzberg. Równolegle 

wzmacniał się za granicą. W 1966 r. zaini-

cjował joint venture z tureckim importerem 

Ercan Holding, czego efektem została fabry-

ka MAN Kamyon ve Otobüs Sanayi A.Ş., 

w skrócie MANAS. W 1972 r. „połknął” 

południowoafrykańskiego importera Meier 

& Hiller i uruchomił montownię w RPA. 

Najważniejsze było jednak przejęcie 

Büssinga. Doszło do tego w 1971 r. Firma 

z Brunszwiku należała do najstarszych 

i najbardziej renomowanych producentów 

ciężarówek w Niemczech. Stworzył ją He-

inrich Büssing w 1903 r. W 1930 połączy-

ła się z fi rmą NAG. Słynęła ze stosowania 

leżących silników montowanych między 

osiami. Znane były jej autobusy i trolej-

busy. Dostarczała „piętrusy” do Berlina. 

W 1965 r. opracowała pomysłowy pro-

totyp „Decklaster”, którego całą długość 

zajmowała ładownia. Kabina była umiesz-

czona niziutko, pod nią. Dalej był układ 

napędowy. W okresie 1962-68 akcje Büs-

singa zaczęła przejmować fi rma Salzgit-

ter AG. W następnych latach wykupił je 

MAN. Wraz z akcjami wziął znak fi rmowy 

– lwa. Do końca lat 70. pojazdy z zakładów 

w Brunszwiku i Salzgitter nosiły markę 

MAN-Büssing. Później został tylko MAN. 

Z apetytem

Podobny scenariusz powtórzył się 

w Austrii. Firma ÖAF kupowała u MAN-a

silniki. W 1971 r. wsparł ją, by połączyła 

się z konkurencyjną Gräf & Stift , po czym 

w tym samym roku przejął obie wiedeń-

skie wytwórnie. 

Pod koniec lat 80. zaczął się dzielić 

będący w kłopotach Steyr. Korzystając 

z tego, MAN przejął w 1990 r. część odpo-

wiedzialną za produkcję ciężarówek. Wraz 

MAN F8 zagrał jedną z głównych ról w filmie „Nocne drogi”. 
Był świadkiem powojennego „cudu gospodarczego” Niemiec. 

dzie z taśmy montażowej zjechała pierw-

sza ciężarówka. Planowano, że w nowym 

miejscu będzie powstawać cztery razy wię-

cej samochodów niż w starym. 

Niestety, przyszła recesja, a „pro-kolejo-

wy” rząd wprowadził ograniczenia tona-

żowe dla ciężarówek. Dwuosiowe mogły 

teraz osiągać masę całkowitą najwyżej 12, 

a nie jak poprzednio 16 t. Przebąkiwano 

o powrocie do Norymbergi. Jednak Mey-

ers był nieprzejednany: „kiedyś zbudujecie 

mi pomnik w podzięce, że kazałem wam 

zostać w Monachium”, powiedział. 

Lew na własność

W 1960 r. świętowano w nowym za-

kładzie wyprodukowanie 30-tysięcznej 

ciężarówki. Wysyłano je już do 60 państw. 

W 1965 fabrykę opuściło 14  000 pojaz-

dów. Liderem sprzedaży w Niemczech był 

Mercedes. Walka o drugie miejsce toczyła 

się między Magirusem i MAN-em. Firma 

wróciła do strategii sprawdzonej na po-

czątku. Poszukała wsparcia na zewnątrz. 

W 1963 r. rozpoczęła współpracę z fi rmą 

Saviem (fr. Société anonyme de véhicules 

industriels et d’équipements mécaniques) 

utworzoną przez Renault, Somua i Latil. 

Niemcy wzięli od Francuzów lekki model 

ciężarówki, a w zamian zaoferowali cięż-

ki. Aby uniknąć konfl iktu, partnerzy po-

dzielili się rynkami. Tak pojawił się MAN 

o ładowności od 1,5 do 5 t, który był iden-

tyczny jak Saviem, ale nie sprzedawany we 

Francji, oraz dobrze znana w Polsce, cze-

chosłowacka Avia. 

Oprócz ciężarówek z kabiną klasyczną, 

MAN miał w katalogu „pulchne” modele 

z kabiną wagonową, przypominające cho-

mika z wypchanymi policzkami. W 1967 r.

zaoferował nowoczesną, przestronną 

i widną „kabinę europejską”, stworzoną 

przez Saviem. Pozostała w produkcji aż do 

1986 r., gdy nastał czas MAN-a F90. No-

MAN 1570 DAHK z 1963 r. Epoka ciężarówek 
„z nosem” z wolna się kończyła. 

Autobusy MAN z 1957 r. miały rozwiązania uznawane za najnowocześniejsze: silniki 
Diesla umieszczone z tyłu oraz opływowe, bogato przeszklone nadwozia. 
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z nią wzbogacił się o zgrabną, steyerowską 

kabinę do lekkich modeli. Austriackie fa-

bryki nadal pracują. W Wiedniu powstają 

pojazdy specjalistyczne, w tym ciągniki 

balastowe. Zakłady Steyr skoncentrowały 

się na średnich i lekkich pojazdach. 

W 1980 r. MAN wyprodukował 21 000 

ciężarówek i 2800 autobusów. Kryzys po-

czątku dekady spowodował, że sprzedaż 

zaczęła spadać. Sytuacja poprawiła się 

w połowie lat 80. MAN był gotowy na po-

wrót koniunktury. W 1986 r. przedstawił 

serię F90, za którą poszły mniejsze M90 

i G90 (z kabiną VW). Kłopoty grupy Gute-

hoff nungshütte doprowadziły do restruk-

turyzacji. Powstała fi rma MAN AG z sie-

dzibą w Monachium. 

Upłynęło niespełna 10 lat, a pojawiły 

się nowe modele: F2000 i L2000 (kabina 

Steyr) w 1994 oraz średni M2000 dwa lata 

później. Autobusową premierą dużej ran-

gi były autokary Lion’s Coach w 1992 r. 

Pierwsze, niskowejściowe autobusy miej-

skie MAN pojawiły się w 1988, a w 1998 

powstała druga ich generacja. W tym sa-

mym roku uruchomiono ich produkcję 

w Sadach koło Poznania. 

Koniec XX wieku stał się sygnałem do 

dalszej ekspansji. W grudniu 1999 MAN 

kupił od Grupy Zasada za 58 mln zł część 

fabryki w Starachowicach, gdzie przebie-

gał fi nalny montaż ciężarówek Star. W lu-

tym 2000 r. MAN przejął brytyjską fi rmę 

ERF. Oba zakłady zachowały przez pewien 

czas własną markę i zdobyły spore zamó-

wienia od rodzimych armii. Ich znaczenie 

jednak systematycznie malało. W czerwcu 

2001 r. własnością MAN-a został Gottlob 

Auwärter GmbH (Neoplan) z zakładami 

w Pilsting, Plauen i Stuttgarcie. 

W 2000 r. weszła na rynek nowa genera-

cja dużych ciężarówek TG-A, za którą po-

szły lżejsze TGM i TGL. W 2007 r. ciężka 

gama została zmodernizowana i podzielo-

na na „dalekobieżne” TGX i „krajowo-re-

gionalno-budowlane” TGS. 

W globalnej wiosce

W 2006 r. MAN usiłował przejąć Scanię. 

Nie udało się, ale w 2008 jego własnością 

została brazylijska spółka Volkswagena, 

zajmująca się wytwarzaniem samocho-

dów użytkowych. Od maja 2009 r. koncern 

działa jako MAN SE. W 2011 sam został 

wchłonięty przez Volkswagen AG, który 

od połowy 2014 jest również właścicielem 

Scanii. Tym sposobem obaj konkurujący 

producenci ostatecznie działają w ramach 

jednej organizacji i pod patronatem Volks-

wagena rozwijają współpracę, licząc na ko-

rzyści z efektu synergii. Pomału zaczynają 

się wymieniać komponentami. 

Obecnie MAN SE produkuje ciężarówki 

w Monachium, Salzgitter, Niepołomicach 

(od 2007 r.), Steyr, Saint Petersburgu oraz 

Pithampur (Indie), Pinetown (RPA) i Re-

sende (Brazylia). Autobusy i podwozia do 

nich powstają w Ankarze, Starachowicach, 

Sadach, Salzgitter, Olifantsfontain (RPA) 

i Querétaro (Meksyk). Od 2009 r. ma 

również 25% udziałów w spółce Sinotruk 

z Hongkongu. Postępująca konsolidacja 

poszczególnych działów produkcji dopro-

wadziła w praktyce do wyeliminowania 

jakichkolwiek pozostałości po wchłonię-

tych markach. Wyjątkiem jest Neoplan, 

będący swego rodzaju „perłą w koronie”. 

Ceniony przez nabywców, słynący z cieka-

wej stylizacji oraz zasłużony „na odcinku” 

innowacji. 

W 2014 r. MAN Truck & Buses wypro-

dukował blisko 67,6 tys. ciężarówek oraz 

ponad 5 tys. autobusów, a spółka MAN La-

tin America prawie 45 tys. pojazdów. Za-

trudnienie w całej grupie wynosiło 55 903 

osoby. Gama pojazdów jest zróżnicowana 

nie tylko funkcjonalnie, ale również regio-

nalnie. W Indiach, RPA i Ameryce Połu-

dniowej powstają pojazdy prostsze, do-

stosowane do panujących tam warunków. 

MAN rozwija produkcję alternatywnych 

źródeł napędu, głównie hybryd, a w auto-

busach również silników gazowych. 

Działając na całym niemal świecie 

MAN zmaga się z problemami lokalnymi 

i globalnymi. Jednak wielokrotnie do-

wiedziona elastyczność i zainteresowanie 

nowoczesną techniką w jej praktycznym 

wymiarze wróży mu jak najlepiej na 

przyszłość.  ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, MAN

MAN 10.210 TL z „pulchną” kabiną 
wagonową, którą aż chce się 
uszczypnąć w „policzek”. 

Długodystansowy 19.280 z 1978 z „europejską 
kabiną” Saviem – w tym roku MAN po raz 
pierwszy zdobył tytuł „Truck of the Year”. 

Seria G90 powstała we współpracy z Volkswagenem. 
Zastąpiła lekkie ciężarówki produkowane wspólnie z Saviem 
i czechosłowacką Avią. 

Przykład możliwości, jakie daje koncern: MAN CLA prze-
znaczony dla krajów rozwijających się, m.in., dla Indii 
nosi kabinę wprowadzoną przez Steyera w 1986 r. i wyko-
rzystywaną potem przez lekkie MAN-y oraz nasze Stary. 

Rodzina ciężarówek MAN z drugiej połowy 
lat 80. Uwagę zwraca charakterystyczne 
dla tego okresu malowanie z paskami 
w stonowanych, „technicznych” kolorach. 
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Zupełnie nowy w segmencie dużych 

pojazdów dostawczych H350 to po-

ważna konkurencja dla znanych 

i uznanych modeli. Wprawdzie nie wiado-

mo jeszcze, ile trzeba będzie za niego za-

płacić, ale pierwsze wrażenie robi bardzo 

dobre. Nie szokuje, natomiast wydaje się 

znajomy. Wielu porównuje go do Sprin-

tera… Również rozwiązania zastosowane 

w kabinie wydają się znane. Sęk w tym, że 

konstruktorzy w jednym pojeździe zgrab-

nie zastosowali najlepsze rozwiązania, 

w sumie tworząc pojazd ergonomiczny, 

przestronny i pakowny.

Do 5 europalet

Zamiast mnożyć wersje, Koreańczycy 

ograniczyli się do najbardziej popularnych 

wariantów. Do dyspozycji są trzy typy nad-

wozi: furgon, mikrobus i podwozie z kabi-

ną pod zabudowę. Można wybrać między 

dwoma rozstawami osi: 3435 i 3670 mm 

oraz dwoma długościami nadwozia 5,5 

i 6,2 m. Furgon i bus mają jedną wysokość 

dachu – średnią, kabina z podwoziem pod 

zabudowę oferowana jest z płaskim da-

chem. Przy dmc 3,5 t, furgon może zabrać 

do 1,3 t i 12,9 m3 ładunku. Wszystkie mo-

dele napędzane są 2,5-litrowym turbodie-

slem o mocy 150 lub 170 KM, który współ-

pracuje z 6-biegową manualną skrzynią 

biegów.

„Nasz H350 jest pierwszym od wielu 

lat zupełnie nowym samochodem w seg-

mencie dużych pojazdów dostawczych 

w Europie. To również pierwszy w historii 

3,5-tonowy pojazd marki Hyundai. Jeste-

śmy przekonani o jego wysokiej jakości 

i dostosowaniu do rynku europejskiego. 

Szeroka gama oferowanych przez nas po-

jazdów powinna przyciągnąć do Hyundai 

Motor nowych klientów” – powiedział 

Th omas A. Schmid, dyrektor operacyjny 

Hyundai Motor Europe.

W dłuższym furgonie mieści się pięć eu-

ropalet (1200 × 800 × 900 mm) i 12,9 m3 

ładunku. Model z krótkim rozstaw osi może 

przewozić cztery europalety i ma pojem-

ność 10,5 m3. Szerokość między nadkolami 

(1380 mm) pozwala wygodnie załadować 

auto. Kabinę od przestrzeni ładunkowej od-

gradza stalowa przegroda z oknem.

Do wnętrza prowadzą dwuskrzydłowe sy-

metryczne tylne drzwi, otwierające się o kąt 

90, 180 i 270 stopni oraz przesuwane boczne. 

Próg ładowni znajduje się 690 mm nad ziemią.

Hyundai oferuje fabryczny mikrobus 

z 14 miejscami siedzącymi (w tym dla kie-

rowcy), który powstaje na bazie długiej 

wersji H350. Wnętrze jest przestronne, za-

dbano w nim o półki i lampki do czytania. 

Za tylnym rzędem siedzeń wygospodaro-

wano 540 mm powierzchni na bagaże.

Trzeci wariant H350 to podwozie pod 

zabudowę, które może dźwigać duże 

skrzynie ładunkowe (do 4 m długości 

i 2,32 m szerokości). Dobrą widoczność do 

tyłu uzyskano dzięki dodatkowym długim 

ramionom zewnętrznych lusterek.

Do 12% oszczędności

Projektując H350, zadbano o niskie 

koszty użytkowania. Uzyskanie wysokiej 

odporności dzięki zastosowaniu takich 

rozwiązań jak pochłaniacz energii tylnego 

zderzaka pomaga zmniejszyć koszty na-

praw i utrzymać wysoką wartość rezydual-

ną. Według EurotaxGlass po trzech latach 

i 90 000 km eksploatacji wartość H350 ma 

wynosić 36%. Każdy H350 będzie obję-

ty trzyletnią gwarancją nieograniczoną 

przebiegiem i 10-letnią gwarancją na rdzę 

i perforację. Przeglądów należy dokony-

wać co 30 000 km lub co dwa lata.

Dużą część kosztów operacyjnych sta-

nowią wydatki na paliwo, dlatego Hyundai 

również tutaj zadbał o oszczędności. H350 

może być wyposażony w funkcję Stop & 

Go, która wyłącza silnik na postoju i au-

tomatycznie go uruchamia, po wciśnięciu 

pedału sprzędła.

Dodatkową pomocą w generowaniu 

oszczędności jest wskaźnik zmiany bie-

gów, który zachęca do ekonomicznej jazdy, 

oraz zaawansowany system zarządzania 

akumulatorem, który odzyskuje energię 

podczas hamowania i doładowuje akumu-

lator. W sumie te technologie w zależno-

ści od warunków jazdy, mogą przyczynić 

się do zmniejszenia zużycia paliwa nawet 

o 10%. Aktywując tryb ekonomiczny przy-

ciskiem Eco, można dodatkowo ograni-

czyć spalanie o 2%.

Według danych producenta H350 

w wersji furgon z krótkim rozstawem osi 

i systemem Stop & Go w cyklu mieszanym 

zużywa 8,1 l/100 km, natomiast mikrobus 

8,7 l/100 km. 

H350 jest napędzany 2,5-litrowymi, 

4-cylindrowymi turbodieslami CRDi 

o pojemności 2497 cm3, zamontowanymi 

wzdłużnie z przodu. Napęd przenoszony 

Europejski Koreańczyk
Zaprojektowany specjalnie dla Europy Hyundai H350 
może się u nas spodobać. Dobrze wygląda, jest funkcjonalny 
i bezpieczny. Ryzyko zakupu nowego na rynku modelu 
niweluje atrakcyjna gwarancja.

Tablica rozdzielcza jest przejrzysta, a umiesz-
czone na niej przełączniki łatwe w obsłudze. 
Duża liczba pomysłowych schowków sprawia, 
że wszystko jest na swoim miejscu.
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jest na tylne koła za pośrednictwem sze-

ściostopniowej przekładni manualnej. Sil-

niki o mocy 150 i 170 KM mają moment 

obrotowy odpowiednio 373 i 422 Nm przy 

1500÷2500 obr/min.

Sześciobiegowa ręczna skrzynia biegów 

ma szeroki zakres przełożeń, dzięki czemu 

można w pełni wykorzystać dostępny mo-

ment obrotowy silnika. W efekcie pojazd 

prowadzi się bardzo przyjemnie. Przy-

spiesza bez ociągania, biegi wchodzą bez 

oporu, wszystkie czynności za kierownicą 

wykonuje się intuicyjnie. Nic nie przeszka-

dza. Do wyboru są dwa przełożenia mostu 

napędowego (3538: 1 i 3917: 1), a wszyst-

kie modele wyposażone są w „szóstkę” 

o charakterze nadbiegu (0,679: 1), co mak-

symalizuje oszczędność paliwa.

Wszystko pod ręką

H350 to nowoczesny pojazd, którego 

wnętrze dostosowane jest do pracy. Er-

gonomiczna tablica rozdzielcza zapewnia 

łatwą obsługę i bezpieczną eksploatację. 

Oprogramowanie jest intuicyjne, dzięki 

czemu szybko można znaleźć interesujące 

parametry jazdy w komputerze pokłado-

wym. W środku jest 25 schowków. Można 

więc wygodnie rozlokować zarówno do-

kumenty, jak i różne potrzebne w drodze 

drobiazgi. W dobie powszechnej elektro-

niki przydadzą się też trzy gniazda zasila-

nia 12 V, które są w standardzie.

Do wyboru są trzy warianty systemu 

multimedialnego: AVN (Audio / Video / 

Nawigacja) z ośmiocalowym kolorowym 

ekranem dotykowym, audio E800 z ekra-

nem 3,8 cala lub standardowy system ra-

diowy E300. Na kierownicy znajdują się 

przyciski do sterowania systemem audio 

i zestawem głośnomówiącym Bluetooth. 

Na tablicy rozdzielczej znajdują się rów-

nież gniazda USB i AUX.

W kabinie jest sporo miejsca, co po-

winno zadowolić również osoby wysokie 

i dobrze zbudowane. 1582 mm szerokości 

pozwala dość wygodnie podróżować na-

wet trzem osobom. Pasażer środkowego 

miejsca może wygodnie jechać, nie prze-

szkadzając kierowcy. W razie potrzeby 

oparcie środkowego siedzenia można zło-

żyć, uzyskując stolik do pracy, wyposażony 

również w dwa uchwyty na kubki.

Dzięki wysokiej pozycji fotela i niskiej 

krawędzi okien kierowca ma dobrą wi-

doczność. Dodatkowo zwiększają ją duże 

Dane techniczne Hyundai H350

Silniki w H350 2,5-litrowy CRDi  2,5-litrowy CRDi 2,5-litrowy CRDi
   150 KM  170 KM 170 KM
   Furgon i podwozie Furgon i podwozie Mikrobus
   pod zabudowę pod zabudowę
Norma emisji spalin Euro 5 Euro 5 Euro 6
Typ   4-cylindrowy, common rail, turbodiesel
Napęd  tylny
Pojemność (cm3)  2497
Średnica cylindra × skok tłoka (mm)  91,0×96,0
Stopień sprężania  22,0:1
Moc (kW/KM/obr/min) 110/150/3600 125/170/3600 125/170/3300
Moment obrotowy Nm/obr/min 373/1500÷2500 422/1500÷2500 422/1750
Prędkość maksymalna (km/h)          153  156
Skrzynia biegów  Ręczna, 6-biegowa
Przełożenie tylnego mostu          Standard – 3,538:1 Standard 
              Opcja – 3,917:1 – 3,917:1
Zawieszenie przednie niezależne zawieszenie na kolumnch McPhersona
   z resorem poprzecznym i amortyzatorami gazowymi
Zawieszenie tylne oś sztywna, resory paraboliczne, 
   amortyzatory gazowe i stabilizator
Kierownica regulowana w pionie i poziomie
Minimalny promień skrętu (m)  12,0 (pojazd o długości 5,5 m),  
    12,9 (pojazd o długości 6,2 m)

lusterka zewnętrzne ze zwierciadłami pano-

ramicznymi. Kamera podczas cofania po-

kazuje obraz na wyświetlaczu umieszczo-

nym, podobnie jak w Fordach, w lusterku 

wstecznym – to naturalne, najwygodniejsze 

miejsce do obserwacji podczas manewrów.

Hyundai przeniósł do swojego użytkowe-

go pojazdu technologie wcześniej stosowane 

H350 jest oferowany w trzech 
wersjach: furgon, podwozie pod 
zabudowę i mikrobus. 

Uwagę przyciągają światła stopu. 
Mają ciekawy kształt, który nadaje 
Hyundaiowi charakteru.

Pojemne schowki pod siedzeniami 
pasażerów to dobry patent na 
schowanie rzeczy, które podczas 
jazdy nie będą potrzebne.

Odsuwane boczne drzwi 
nie wymagają wysiłku 
podczas zamykania. 
Wystarczy lekko popchnąć.

W najdłuższym wariancie 
H350 mieści się 5 europalet. 
Próg załadunkowy znajduje się 
na wysokości 690 mm. 

Na dwuosobowej kanapie można wygodnie podróżować, 
nie trącając się łokciami z kierowcą i nie przeszkadzając 
przy zmianie biegów. W razie potrzeby środkowe oparcie 
można złożyć, zamieniając je w stolik.

www.truck-van.pl
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w 75% zostały wykonane ze stali odpor-

nej na rozciąganie. Konstrukcja nadwozia 

skutecznie rozprowadza energię uderze-

nia. 

Aby dostosować H350 do rynku euro-

pejskiego, model ten przetestowano na 

dystansie 5 mln km w całej Europie, w tym 

w Skandynawii i Rosji.

Zawieszenie H350 zapewnia wysoki 

komfort jazdy (niezależnie od obciąże-

nia) i precyzyjne prowadzenie. Z przodu 

zastosowano niezależne zawieszenie na 

kolumnach McPhersona, poziomy resor, 

amortyzatory gazowe i stabilizator. Z tyłu 

zamontowano resory paraboliczne, amor-

tyzatory gazowe i stabilizator. Dają niską 

wysokość załadunku przy zachowaniu 

odpowiedniego prześwitu pod dużym ob-

ciążeniem.

Zębatkowy układ kierowniczy ze wspo-

maganiem hydraulicznym zapewnia mały 

promień skrętu – 12,9 m dla modelu z dłu-

gim rozstawem osi.

9 rynków w 2015 

H350 może się pochwalić niskim 

współczynnikiem oporu powietrza rów-

nym 0,369 (dla porównania Ducato 

z najniższym dachem – 0,31). Wyglądem 

zewnętrznym przypomina europejskich 

konkurentów. Charakterystyczny punkt 

to sześciokątna atrapa silnika. Refl ektory 

zachodzące na bok nadwozia dostępne są 

z opcjonalnym oświetleniem LED. Lu-

sterka boczne ze zintegrowanymi kierun-

kowskazami LED poprawiają widoczność, 

a listwy boczne chronią boki pojazdu. Ze-

wnętrzne i wewnętrzne oświetlenie LED 

nie tylko atrakcyjnie wygląda, ale polepsza 

bilans energetyczny pojazdu.

Produkowany w Turcji w fabryce Kar-

san, H350 będzie dostępny w jednym 

z czterech zwykłych i czterech metalicz-

nych kolorach, z tapicerką siedzeń z tkani-

ny, połączenia skóry z tkaniną lub w cało-

ści ze sztucznej skóry.

W tym roku H350 będzie oferowany 

w dziewięciu krajach. Sprzedaż rozpoczę-

ła się już w Turcji, następne będą: Belgia, 

Czechy, Niemcy, Austria, Włochy, Polska, 

Hiszpania i Szwajcaria. W sumie w tym 

roku Hyundai liczy na sprzedaż 5000 eg-

zemplarzy. Docelowo zakłada się rocz-

ną produkcję tego modelu na poziomie 

35 000 pojazdów. Przewiduje się, że w tym 

roku w naszym kraju znajdą się chętni na 

200 sztuk.

W Europie segment samochodów 

dostawczych liczy milion egzemplarzy. 

Połowę stanowią największe pojazdy do-

stawcze. Do 2020 roku popyt na dostaw-

czaki ma wzrosnąć o 20%. H350 został 

wymyślony, zaprojektowany i wykonany, 

aby przyciągnąć klientów poszukujących 

najwyższej jakości i wartości użytkowej. 

Ceny oraz wyposażenie standardowe 

i opcjonalne mają współgrać z tymi za-

łożeniami. Nie znamy jeszcze szczegółów 

polskiej oferty. Być może zostanie ona 

przedstawiona jeszcze przed wakacjami. 

Wraz z rozpoczęciem sprzedaży H350 

wybrane autoryzowane serwisy Hyundai 

będą dostosowane do obsługi takich po-

jazdów. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Hyundai

w samochodach osobowych, tj.: wygodny tem-

pomat, asystent parkowania czy czujnik desz-

czu. Dodatkowo, odmrażacz uwalnia zamrożo-

ne wycieraczki w temperaturach poniżej zera.

Cicho i bezpiecznie

Inżynierowie Hyundaia skoncentrowa-

li się na dobrym wyciszeniu samochodu 

i ograniczeniu drgań dochodzących do ja-

dących. Dopracowali zawieszenie silnika, 

a w kluczowych miejscach użyli mat wy-

głuszających. H350 na postoju z włączo-

nym silnikiem emituje dźwięki na pozio-

mie 50 dBA, a w czasie jazdy – 70 dBA.

Na pokładzie koreańskiego dostawczaka 

znajdziemy liczne układy bezpieczeństwa, 

np. Vehicle Dynamic Control (VDC), któ-

ry ułatwia zachowanie stabilności w każ-

dych warunkach i zapobiega przewróceniu 

samochodu, czy system HBA wzmacniają-

cy reakcję hamulców w razie awaryjnego 

hamowania. Jest również ułatwiający życie 

Hill-holder, zwany przez Hyundaia HAC 

oraz system ostrzegający przed niezamie-

rzoną zmianą pasa ruchu LDWS.

H350 zapewnia również wysokie bez-

pieczeństwo bierne. Elementy karoserii 

Masy i wymiary w furgonie H350

Długość całkowita (mm) 5515  6195
Dmc (kg)  3500
Ładowność (kg) 1365  1260
Masa własna(kg) 2135  2240
Maks. masa przyczepy z hamulcem/ bez hamulca (kg)  3000/750
Szerokość bez lusterek/ z lusterkami (mm)  2038/2436
Wysokość (mm)  2690
Rozstaw osi (mm) 3435  3670
Zwis przedni (mm)  990
Zwis tylny (mm) 1090  1535
Rozstaw kół przednich/tylnych (mm)  1712/1718
Minimalny prześwit (mm)  185
Pojemność zbiornika paliwa (l)  75
Maksymalna długość ładowni (mm) 2985  3665
Maksymalna szerokość ładowni (mm)  1796
Szerokość między nadkolami (mm)  1380
Maksymalna wysokość przestrzeni ładunkowej (mm)  1956
Wysokość progu załadunkowego (mm)  690
Objętość przestrzeni ładunkowej (m3) 10,5  12,9
Drzwi boczne: szerokość × wysokość (mm)  1280×1810
Drzwi tylne: szerokość × wysokość  1550×1810

Wysuwany elek-
trycznie stopień 
ułatwia wsiadanie 
do busa.

Za ostatnim rzędem 
siedzeń w busie jest 
trochę miejsca na bagaże 
– dokładnie 540 mm.

H350 jako mikrobus może przewieźć 13 pasażerów. 
Oprócz fabrycznie zaprojektowanych schowków czy 
indywidualnego oświetlenia w wyposażeniu może 
znaleźć się wydajna klimatyzacja oraz ogrzewanie.

Podobne rozwiązanie jak 
w Transicie – obraz z kamery 
podczas cofania wyświetlany 
jest w lusterku wstecznym.
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6/201546 TruckTruckVanVan&

DOSTAWCZEDOSTAWCZEPrezentacjaPrezentacja





W raz z nadejściem nowej generacji 

nie ma spektakularnych zmian. 

Nadal dostępne są wersje towa-

rowe, osobowe oraz kempingowy Caddy 

Beach, który zastąpił dotychczasowego 

Trampera. Bardziej wymagający użyt-

kownicy mogą też wybrać wersje z napę-

dem na cztery koła. Jeżeli natomiast ktoś 

jest fanem niemieckiego dostawczaka, 

ma teraz niepowtarzalną okazję zamówić 

limitowaną edycję „Generation Four”, któ-

ra wyróżnia się bogatym wyposażeniem 

i niecodziennymi zdobieniami. Dostęp-

ne są również cztery wersje wyposażenia: 

Conceptine, Trendline, Comfortline oraz 

Higlhline. 

Elektroniczne wspomagacze

Kierowcę wspomagają systemy bezpie-

czeństwa. W wersji osobowej obok stan-

dardowych bocznych poduszek powietrz-

nych dostępne są także kurtynowe. System 

„Front Assist” skraca drogę hamowania. 

Funkcja hamowania awaryjnego w mieście 

wspomaga kierowcę przy małych prędko-

ściach poniżej 30 km/h. Gdy na drodze 

jest przeszkoda, system automatycznie 

hamuje, zmniejszając siłę zderzenia. Ha-

mulec multikolizyjny załącza się auto-

matycznie zaraz po kolizji, jeśli kierowca 

sam nie jest w stanie zahamować. Seryjny 

tempomat (GRA) ma ogranicznik pręd-

kości (Speedlimiter), który można dowol-

nie ustawiać. Do dyspozycji jest również 

opcjonalna automatyczna regulacja odle-

głości od poprzedzającego pojazdu (ACC), 

która jest aktywowana przy prędkości od 

0 do 160 km/h (skrzynia DSG) lub 30 do 

160 km/h (manualna skrzynia biegów). 

Opcjonalne są także „Light Assist” i funkcja 

rozpoznania zmęczenia kierowcy (seryjne 

w Highline, z silnikami TGI oraz z wersją 

4MOTION). Dobrą widoczność zapewnia 

opcjonalne ogrzewanie szyby przedniej.

W połączeniu z radiem Composition-

Color Media, a także systemem nawigacji 

Discover Media, można zamówić kamerę 

cofania. 

Oprócz asystenta parkowania oferowa-

ny jest optyczny system 360º (OPS), który 

przedstawia na kolorowym wyświetlaczu 

widziany z góry samochód. Dodatkowo 

ParkPilot wspiera kierowcę przy parkowa-

niu sygnałami akustycznymi. 

Wyostrzony
Wyraźnie lepszy! Ale dlaczego? To tajemnica postępu. Naturalne zmiany, które musiały zajść 
w czwartej generacji dodały nowemu Caddy uroku. Jest ciszej, wygodniej i energicznie.

Tablica rozdzielcza może być skromna, z otwartymi schowkami i zwykłym radiem lub dla bardziej wymagających 
użytkowników, z systemem multimedialnym z dużym wyświetlaczem i zamykanymi schowkami. 
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Elastyczne i żwawe

Caddy oferowany jest z czterema sil-

nikami wysokoprężnymi TDI i trzema 

benzynowymi TSI, do wyboru są 5- lub 

6-biegowa manualna skrzynia biegów oraz 

6- lub 7-biegowa dwusprzęgłowa zauto-

matyzowana skrzynia DSG. Żeby spełnić 

wymagania normy Euro 6, w silnikach 

wysokoprężnych zastosowano katalizator 

SCR, który redukuje tlenki azotu przy uży-

ciu AdBlue. Płyn można uzupełniać samo-

dzielnie lub w autoryzowanym warsztacie.

Wszystkie diesle wyposażone są seryjnie 

w system Start-Stop. Dzięki temu oszczę-

dzają do 1,2 l/100 km w porównaniu 

do poprzedników. Do wyboru są warianty 

o mocy 75, 102, 122 lub 150 KM. 

Do dyspozycji są też cztery silniki ben-

zynowe: od trzycylindrowego o pojemno-

ści 1,0 l do czterocylindrowego o pojem-

ności 1,4 l. TSI o pojemności 1,2 l ma moc 

84 KM oraz maksymalny moment obro-

towy 160 Nm. Od października dostępny 

będzie również 102-konny silnik trzycylin-

drowy o maksymalnym momencie obroto-

wym 175 Nm. Najmocniejsza jednostka ma 

pojemność 1,4 l, moc 125 KM i maksymal-

ny moment obrotowy 220 Nm. Ponadto jest 

silnik gazowy TGI o tej samej pojemności 

i mocy 110 KM. Przy zbliżonych osiągach 

do dwulitrowego poprzednika jest bardziej 

elastyczny, a dzięki turbodoładowaniu 

oszczędza do 1,7 kg gazu na 100 km. We-

dług producenta furgon Caddy TDI zużywa 

jedynie 4,1 kg CNG na 100 km.

Wersja 4MOTION jest dostępna z sze-

ściobiegową przekładnią manualną w po-

łączeniu z silnikiem TDI o mocy 120 KM 

lub ze skrzynią biegów DSG i silnikiem 

TDI o mocy 150 KM. 

Wygodnie

Caddy oferowany jest jak dotychczas 

jako furgon (dwuosobowy) i jako kom-

bi. Oba modele są wyposażone seryjnie 

w drzwi przesuwne po prawej stronie. 

We wszystkich wersjach zastosowano 

nowe siedzenia z odpornego materiału, 

a także obicie ze sztucznej skóry.

Deska rozdzielcza w wersji dostawczej 

ma spełniać funkcję mini biura. Na środ-

ku znajduje się otwarty schowek na doku-

menty i codzienne drobiazgi. Podręczny 

zamykany schowek przed pasażerem, co 

jest już rzadkością, swobodnie mieści tecz-

kę A4. Nad przednią szybą pod sufi tem na 

całej szerokości zamontowana jest półka. 

Również tam można przechowywać doku-

menty. Elementy obsługujące ogrzewanie, 

Porządny, zamykany schowek przed pasażerem swobodnie 
pomieści dokumenty o wymiarach A4 – rzadko spotykana 
pojemność w pojazdach dostawczych najnowszych generacji.

Zamknięty lub otwarty schowek pod szybą ma 
gniazdo zasilające, wygodne rozwiązanie, gdy trzeba 
naładować np. telefon lub korzysta się z nawigacji.

Asystent parkowania pokazuje widok z góry otoczenia pojazdu. Jeżeli naciśniemy guzik, 
system wskaże nam najbliższe miejsce parkingowe. 

Przesuwane drzwi montowane są z prawej strony, ale na życzenie 
można mieć je też z lewej strony. Ich szerokość wynosi 70 cm.

W zależności od wersji podwozia ładownia może pomieścić od 3,2 do 4,2 m3 ładunku. 
Żeby zmieścić europaletę ustawioną w poprzek, zabrakło 3 cm między nadkolami.

www.truck-van.pl

6/2015 49TruckTruckVanVan&

DOSTAWCZEDOSTAWCZEPrezentacjaPrezentacja



wentylację i klimatyzację (w zależności od 

wyposażenia są seryjne lub opcjonalne) 

znajdują się w centrum tablicy rozdziel-

czej, w zasięgu ręki kierowcy i pasażera. 

Siedzisko fotela jest dość wysoko 

i w połączeniu z regulowaną w dwóch 

płaszczyznach kierownicą umożliwia kie-

rowcy zajęcie wygodnej pozycji.

Do 4,2 m3

Caddy ma dwie długości nadwozia 

i dwa rozstawy osi: 2681 i 3006 mm – Cad-

dy Maxi. Wersja wydłużona ma o 47 cm 

dłuższą ładownię. Objętość furgonu to 

w zależności od rozstawu osi 3,2 lub 

4,2 m3. Obydwie wartości można powięk-

szyć o 0,5 m3, jeśli zamówi się składane 

siedzenie pasażera. Długość ładowni to 

1781 lub 2251 mm. Prowadzą do niej 

z tyłu asymetryczne drzwi lub klapa, 

a z prawej strony przesuwane drzwi. 

Maksymalna wysokość ładowni wynosi 

1257 mm. W otwór drzwiowy mieszczą się 

ładunki o szerokości 1137 mm. Kąt otwar-

cia tylnych drzwi to 90 i 180 stopni. 

Długie przedmioty można przewozić na 

dwa sposoby: na tylnym daszku znajduje 

się tzw. klapa drabinowa, przez którą towar 

może być wysunięty po części na zewnątrz 

lub dodatkową przestrzeń można uzyskać, 

składając siedzenie pasażera (opcja). 

Seryjne drzwi przesuwane mają szero-

kość ok. 0,7 m. Można też zamówić dodat-

kowo drzwi przesuwane z lewej strony.

Próg załadunkowy znajduje się 587 mm

nad ziemią. Maksymalna szerokość ła-

downi to 1340 mm, pomiędzy nadkolami 

wynosi 1172 mm – nie mieści się więc eu-

ropaleta w poprzek. Ścianka działowa za 

przednimi siedzeniami jest wyprofi lowa-

na, co oznacza więcej miejsca dla kierowcy. 

Caddy kombi można zamówić w wersji pię-

cio- lub siedmioosobowej. W trzecim rządzie 

znajduje się dwuosobowa ławka ze składanym 

oparciem. W razie potrzeby można ją wyjąć. 

Caddy proponuje trzy typy systemów 

multimedialnych i dwa wyświetlacze, 

5- i 6,5-calowy do wyboru. W tym ostat-

nim po raz pierwszy zastosowano senso-

rykę zbliżeniową. Jeśli palec tylko zbliży 

się do ekranu dotykowego, system włącza 

automatycznie tryb wyświetlania i obsługi. 

W ciągu 11 lat panowania trzeciej ge-

neracji Caddy sprzedano 1,5 mln egzem-

plarzy tego modelu. 55% stanowiły wersje 

użytkowe, dlatego równie ważnym dla 

marki klientem są indywidualni użyt-

kownicy, którzy cenią sobie przestrzeń 

jaką oferuje Caddy, ale również są czuli 

na komfort i estetykę. Wybierając ten sa-

mochód, można korzystać z jego uniwer-

salnego charakteru. Wersje osobowe łatwo 

można dostosować do przewozu towarów, 

co czyni z tego samochodu świetne roz-

wiązanie dla małego biznesu. Volkswagena 

Caddy IV generacji można już zamawiać. 

Za najtańszą wersję z krótkim rozstawem 

osi i 84-konnym silnikiem benzynowym 

trzeba zapłacić 53 800 zł netto. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, VW

Caddy można zamówić w wersji 7-osobowej. Wówczas w razie potrzeby 
siedzenia z tylnych rzędów można dowolnie składać, a nawet wyjmować, 
powiększając w ten sposób przestrzeń ładunkową.

Osobowa wersja Caddy czwartej generacji zupełnie jest 
pozbawiona roboczego charakteru. „Ledowe” światła dzienne 
dodają jej uroku. 

Dzielone asymetrycznie drzwi można otworzyć o kąt 90 lub 180o, tylna klapa stosowana w wersji osobowej wymaga wysiłku podczas zamykania, 
szczególnie gdy jest się niedużą kobietą, za to wygląda zgrabniej.
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P raktyka przetwarzania samochodów 

dostawczych w komfortowe, wędrow-

ne gabinety czy zgoła salony ma długą 

tradycję. Pierwsi byli Amerykanie, których 

tzw. conversion vans pojawiły się w latach 70. 

Wyposażone w wygodne kanapy i barwnie 

udekorowane były spontanicznym wyrazem 

gustów i pomysłowości swoich właścicieli. 

Wkrótce za produkcję takich pojazdów wzię-

li się profesjonaliści. Zrodziły się różne ich 

odmiany, w tym turystyczna oraz biurowa. 

Pomysł podchwycił Volkswagen, a po 

nim Mercedes. Wykorzystując pojemne 

nadwozia niewielkich samochodów do-

stawczych fi rmy te stworzyły wygodne po-

jazdy do turystyki lub wyjazdów bizneso-

wych, takie jak VW Multivan i California 

czy wytwarzane do niedawna Mercedesy 

Viano i Viano Marco Polo. 

Funkcję danego modelu defi niuje wy-

posażenie. W wypadku Vito Tourera oraz 

klasy V mamy do czynienia z samochoda-

mi o podobnym charakterze. Ich głównym 

zadaniem jest przewóz osób. Dokonują 

tego w odmienny sposób, a podstawowa 

różnica dałaby się wyrazić gwiazdkami 

– jak standard hotelu. 

Razem i osobno

Od 2014 r. produkowana jest trzecia 

generacja Vito i klasy V, oznaczona ko-

dem W447. Obydwa modele wykorzystują 

wspólne nadwozia, ale różnią się dostęp-

nymi wariantami układu napędowego. 

Vito daje wybór między zwartym, lekkim 

napędem przednim, dobrym do ciężkich 

ładunków tylnym oraz 4×4. Klasa V ma 

napęd tylny lub na obie osie typu 4Matic. 

Mercedes starannie unika w swoich mate-

riałach porównań układów przeniesienia 

napędu stosowanych w obu modelach, 

ale z opisu wynika, że 4×4 w Vito i 4Matic 

w klasie V działają identycznie, a poma-

ga im układ 4ETS, który przyhamowuje 

ślizgające się koło (koła), czym symuluje 

działanie mechanicznych blokad mechani-

zmów różnicowych. 

Do wyboru są trzy warianty nadwo-

zia: standardowy (rozstaw osi 3200 mm, 

długość 4895 mm), długi (rozstaw osi 

3200 mm, długość 5140 mm) i ekstra długi 

(rozstaw osi 3430 mm, długość 5370 mm). 

Niezależnie od długości nadwozia Vito ma 

w tylnych rzędach trzyosobowe kanapy 

i może przewozić do 8 pasażerów. Merce-

des „zachęca” do kupowania bogatszych 

odmian, w których drugi lub drugi i trzeci 

rząd siedzeń jest w standardzie. W tań-

szych to opcja. Klasa V ma pojedyncze fo-

tele, na których mieści 6 osób. Trzyosobo-

we kanapy, zwiększające liczbę miejsc do 

7 lub 8 dostarczane są na życzenie. Długość 

samochodu ma wpływ przede wszystkim 

na pojemność bagażnika. W zależności 

od wersji Vito ma przestrzeń ładunkową 

o objętości od 720 do 1700 l (podstawowa 

wersja Base) lub od 580 do 1390 l (środ-

kowa Pro i najbogatsza Select). Klasa V 

występuje tylko w odmianie podstawowej 

i Avantgarde i ma bagażnik o objętości od 

610 do 1410 l. 

Samochody biorące udział w porów-

naniu należą do środkowych modeli 

o długości 5,14 m. Można przyjąć, że liczbę 

Standardy i progi
Praktycznie i rzeczowo czy luksusowo z fajerwerkami? Mercedesy Vito i klasy V 
odpowiadają na te same potrzeby, ale jakże odmiennie. 

Oba modele mają z tyłu klapę, ale tylko w klasie V można w niej zamontować otwierane okno. 
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miejsc równoważą sporym bagażnikiem 

i w większości zastosowań będą optymal-

nym rozwiązaniem. Osobowe Vito zostało 

obdarzone przez Mercedesa przydomkiem 

Tourer, zarezerwowanym w początkach 

motoryzacji dla popularnych, niedrogich 

i wszechstronnych nadwozi samocho-

dowych z miękkim, składanym dachem 

i dwoma rzędami siedzeń, czasem uzupeł-

nionymi o straponteny. Zapewne mene-

dżerowie chcieli wzbudzić u klientów ste-

reotypowe myślenie o dawnych wojażach 

w wielkim stylu, niechcący jednak dość 

precyzyjnie opisali Vito pod względem 

funkcjonalnym. Jest to bowiem samochód 

doskonale przystosowany do spełniania 

podstawowych zadań, jakich oczekuje się 

od środka transportu: ma dużo, całkiem 

wygodnych miejsc i sporo przestrzeni na 

bagaż. 

Klasa V, której nazewnictwo harmo-

nizuje z osobowymi Mercedesami klasy 

C, E czy S kładzie nacisk na komfort. Jej 

wnętrze można elastycznie dopasowywać 

do potrzeb, ale w nieco innym zakresie niż 

w Vito. Poza możliwością redukcji liczby 

miejsc i powiększania bagażnika pozwa-

la podwyższyć wygodę jadących poprzez 

składanie lub obracanie foteli. Zarówno 

Vito, jak i klasa V mają na liście opcji elek-

trycznie przesuwane drzwi boczne, skła-

dany stolik oraz „pakiet leżankowy”, dzięki 

któremu tylne miejsca można przekształ-

cić w namiastkę dużego łóżka. 

Bezpieczeństwo 
plus dodatki

Głęboka różnica między obydwoma 

Mercedesami mieści się w przedziale od-

czuć estetycznych i cielesnych. Związane 

jest to z szeroko pojętym wyposażeniem. 

Ma związek nie tylko z gadżetami i ich 

wyglądem, ale również z układem napę-

dowym. 

 Mercedes-Benz Vito  Mercedes-Benz V 250
 111 CDI Tourer długi BlueTec Edition 1 długi

Dmc (kg) 3050 3050
Masa własna (kg) 2053 2070
Ładowność (kg)* 780÷1074 665÷905
Objętość bagażnika (dm3) 990 1030
Rozstaw osi (mm) 3200 3200
Długość/szerokość/wysokość (mm) 5140/1928/1890 5140/1928/1880
Średnica zawracania (m) 11,8 11,8
Liczba miejsc 8 6
Silnik OM 622 DE16LA OM 651 DE22LA
Liczba cylindrów 4 4
Pojemność (cm3) 1958 2143
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) 114/84/3800 190/140/3800
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min) 280/1500÷2500 440/1400÷2400
Typ skrzyni/liczba biegów ręczna/6 automatyczna/7
Napędzana oś przednia tylna
Prędkość maksymalna (km/h) bd 206
Czas rozpędzania 0-100 km/h (s) bd 9,1
Średnie zużycie paliwa** (l/100 km) 6,4 6
Cena netto wersji standardowej (zł) 95 300 154 000

*w zależności od wyposażenia
**według danych producenta

Vito to transport publiczny w miniaturze. 

Klasa V sąsiaduje z prywatnym odrzutow-

cem. Estetyka Vito jest surowa. To, co trze-

ba, tam gdzie należy. Szarość i plastik. Mer-

cedes V ma tablicę rozdzielczą o „płynącej” 

linii, skomponowaną z materiałów o „szla-

chetnej” aparycji. W droższych wersjach 

może to być np. skóra i imitacja drewna 

jesionowego lub hebanowego. Typowo dla 

Mercedesa można wybierać pomiędzy nor-

mą, stylem „gabinetowym” i sportowym. 

Podobnie jak najnowszy AMG GT, klasa V 

ma w centralnym miejscu deski rozdzielczej 

płaski, wystający ekran systemu multime-

dialnego. Można by go nazwać „pakietem 

telewizyjnym”, gdyby nie fakt, że potrafi  

znacznie więcej niż przeciętny telewizor. 

Model ten ma też już w najprostszej wersji 

półautomatyczną klimatyzację Tempmatic. 

W Vito trzeba za nią dopłacić, tylko w naj-

bogatszej odmianie Tourer Select jest nor-

mą, ale i tak jedynie w wersji manualnej. 

Obydwa samochody wyposażone są 

standardowo w Adaptive ESP, Cross 

Bagażnik Vito łatwiej dostosować do przewozu 
dużych przedmiotów. Klasa V ma ciekawą 
przenośna półkę ze skrytkami na drobiazgi.

Tam, gdzie Vito ma wygodny lewarek ręcznej skrzyni, klasa V w wersji 
z „automatem” ma wielofunkcyjny sterownik systemów samochodu. 
Trzeba poświęcić dłuższą chwilę, aby poznać wszystkie jego możliwości. 

Różne opakowania, ale zbliżony poziom ergonomii. Klasa V daje większy wybór wystroju wnętrza. 
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Klasa V oferuje ciekawszy wybór ob-

ręczy kół i jako jedyna ma w opcji klapę 

bagażnika uchylaną elektrycznie z sys-

temem zapobiegającym uderzeniu np. 

o dach garażu. Dodatkowo klapa może 

być wyposażona wzorem starych, ame-

rykańskich kombi w otwierane osobno 

okno, które umożliwia wkładanie lub 

wyjmowanie drobnych przedmiotów 

z bagażnika.

Piątka „czwórek”

W Vito montowanych jest 5 silników 

wysokoprężnych o mocy 88, 114, 136, 

163 i 190 KM. Dwa najsłabsze napę-

dzają koła przednie. Klasa V ma tylko 

trzy ostatnie jednostki, które łączone są 

z klasycznym, tylnym napędem. Zda-

niem autorów prospektu najmocniej-

szy silnik „łączy wydajną przyjemność 

jazdy z mocą na poziomie silnika 6-cy-

lindrowego i zużyciem paliwa silnika 

4-cylindrowego”. Sprzyja temu funkcja 

„overtorque” podnosząca chwilowo moc 

o 10 KM, a moment obrotowy o 40 Nm. 

Silnik ten jako jedyny w gamie występuje 

tylko i wyłącznie z 7-biegową, automa-

tyczną skrzynią biegów 7G Tronic Plus, 

zarówno w Vito, jak i klasie V. Z pozo-

stałymi czterema silnikami łączona jest 

6-biegowa skrzynka ręczna. Na życzenie 

„automat” zakłada się w samochodach tyl-

nonapędowych, z silnikami 136 i 163 KM. 

Egzemplarze, które mieliśmy okazję 

wypróbować były samochodami, które do-

brze trafi ają w gusta polskich nabywców. 

Przednionapędowe Vito ze 114-konnym 

silnikiem stanowi udany kompromis mię-

dzy ceną i osiągami. Z kolei klasa V nale-

żała do bogato wyposażonej, ale korzystnie 

wycenionej premierowej serii Edition 1

i trzeba przyznać, że oferowała komfort, 

do którego niebywale łatwo się przyzwy-

czaić. Automatyczna skrzynia z układem 

„Agility Select” pozwalała wybrać jeden 

z czterech trybów pracy, a można nią było 

sterować również ręcznie. W rezultacie van 

mógł się niekiedy zachować jak szparkie 

coupé. Skupiając cały wysiłek woli i jadąc 

spokojnie przez 650 km drogi ekspresowej 

w ciepły, bezwietrzny dzień, udało nam się 

zejść ze spalaniem do 7,9 l/100 km, przy 

średniej prędkości 77 km/h. 

Vito, z racji manualnej skrzyni, zwyczaj-

nego wykończenia i ograniczonej liczby 

urządzeń „rozrywkowo-informacyjnych” 

nie zrobiło tak dużego wrażenia. Jednak 

jako samochód uniwersalny, wykorzysty-

wany zarówno w mieście, jak i na trasie 

do rozmaitych prac z użyciem ładunków 

dużych i nieporęcznych było znacznie 

wygodniejsze niż wymuskana „uważaj na 

tapicerkę, nie ubłoć wykładziny” klasa V. 

Marketing Mercedesa wzniósł mur mię-

dzy Vito i klasą V, co chwilami zakrawa na 

naginanie rzeczywistości. Jest to zabieg zu-

pełnie zbędny. Nawet laik wie, że oba mo-

dele mają wiele wspólnego, a gra nie toczy 

się w kategoriach „lepszy – gorszy”. Vito 

i klasa V służą do odmiennych zadań, a ich 

zdolność do adaptacji wystarczy za jedyną 

i najlepszą reklamę. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Wind Assist utrzymujący kierunek ru-

chu przy silnym wietrze bocznym oraz 

Attention Assist, który reaguje na zmę-

czenie kierowcy i zaleca kawę. Opcją 

w obydwu jest natomiast układ Collision 

Prevention Assist zapobiegający naje-

chaniu na przeszkodę lub minimalizują-

cy skutki kolizji, Pre-Safe, który napina 

pasy bezpieczeństwa oraz wykonuje inne 

czynności „zabezpieczające”, jeśli uzna, 

że wkrótce dojdzie do wypadku, układ 

ostrzegający przed przypadkowym zje-

chaniem z pasa ruchu oraz adaptacyjne 

refl ektory I LS LED. Tylko w klasie V 

montowany jest na życzenie system roz-

poznawania znaków drogowych. Ponad-

to ma ona w standardzie automatyczny 

włącznik świateł reagujący na jasność 

otoczenia oraz adaptacyjne światła ha-

mowania, które „mrugają” przy gwał-

townym spowalnianiu. Zostały one zain-

spirowane wynikami przeprowadzonych 

dawno temu badań naukowych, które 

wykazały, że uwagę człowieka bardziej 

przykuwa światło mrugające niż nagle 

rozjaśniające się. 

Spośród mniej „traumatycznych” dodat-

ków oba modele oferują kamery cofania, 

ale tylko klasa V z kamerą 360o, prezentu-

jącą widok auta „z lotu ptaka”. 

Plusy i minusy

 Mercedes-Benz Vito 111 CDI Tourer

Uniwersalne, towarowo-osobowe 
wnętrze
Bogaty zestaw systemów 
bezpieczeństwa w standardzie
Estetyczna, atrakcyjna sylwetka

Usilnie spartańskie wykończenie
Przeciętna kultura pracy silnika
Mała użyteczność niektórych 
schowków

Mercedes-Benz V 250 BlueTec Edition 1

Bardzo dobre wykończenie wnętrza
Bogate wyposażenie
Wydajny układ napędowy

Ograniczona możliwość przewozu dużych, 
nieporęcznych ładunków
Niewygodna obsługa foteli 
i rozkładanego stolika
Mało intuicyjne sterowanie bardziej 
zaawansowanymi funkcjami pojazdu

Obydwa samochody mają na liście opcji moduł ze składanym stolikiem, 
jednak jego brak nie oznacza, że nie ma gdzie położyć kanapki. W Vito i klasie V 
dostępne są też na życzenie fotele tworzące miejsca do spania. 

Trzyosobowe rzędy siedzeń są raczej domeną Vito Tourera. 
Do klasy V można je zamówić, ale indywidualne fotele 
zapewniają wyższy komfort. 
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Dobre Roczniki.
Program dla pojazdów MAN
z rocznika 2010 i starszych. 

30 PAKIETÓW 

SERWISOWYCH

DO 49% 

TANIEJ

Zależy nam, aby każdy pojazd MAN miał jak najlepszą opiekę niezależnie od daty produkcji. Dlatego 

stworzyliśmy program serwisowy, w którym Twój pojazd zostanie otoczony obsługą wykwalifi kowanej kadry 

Autoryzowanych Serwisów MAN w Polsce, jednocześnie proponując najlepszą cenę, w stosunku do jakości 

oferowanych usług. Sprawdź Dobre Roczniki! Szczegóły na stronie www.mantruckandbus.pl oraz pod numerem 

Infolinii 22 526 61 61.

*  Oferta obowiązuje w Autoryzowanych Stacjach Obsługi MAN Truck & Bus na terenie Polski biorących udział w akcji promocyjnej. Dotyczy sprzedaży części zamiennych wraz z wymianą, zrealizowanej na 

podstawie faktury VAT z dopiskiem „Sprzedaż i montaż objęte promocją 2 lata gwarancji zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancyjnymi”.
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MAN kann.


