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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 



Jak było do przewidzenia, w związku z brakiem jednoznacznego stanowiska Unii Euro-

pejskiej w sprawie wprowadzonej w Niemczech płacy minimalnej obowiązującej również 

fi rmy zagraniczne, których pracownicy wykonują pracę na terenie Niemiec, kolejny kraj 

wprowadził u siebie taki przepis. W Norwegi od 1 lipca obowiązuje minimalna stawka 

godzinowa w wysokości 18 euro! Dodatkowo kierowcy, którzy śpią w kabinie samochodu 

ciężarowego mają otrzymywać specjalny dodatek w wysokości 35 euro za noc. 

Do wprowadzenia podobnej regulacji poważnie przygotowuje się Francja i Szwecja. 

To kolejne zagrożenie dla polskich fi rm przewozowych. Norwedzy tłumaczą wprowadzenie 

nowych regulacji dedykowanych kierowcom pojazdów o dmc powyżej 3,5 t chęcią poprawy 

ich warunków pracy, które 

wg tamtejszych urzędników dra-

stycznie odbiegają od tych, jakie 

mają rodzimi szoferzy. Nie ulega 

jednak wątpliwości, że głównym 

motorem takich działań jest ochro-

na własnego rynku pracy. Wpraw-

dzie Norwegia nie należy do Unii 

Europejskiej, ale jest członkiem 

Europejskiego Obszaru Gospo-

darczego, więc korzysta z uprzy-

wilejowanego dostępu do rynku 

wewnętrznego. Fakt ten jednak ma 

nie wielkie znaczenie, w obliczu 

tego, że inne kraje członkowskie 

wprowadziły bądź szykują się do 

prowadzenia podobnych regulacji. 

Dla nas jednak najdotkliwiej 

odczuwalna jest regulacja niemiecka. W 2013 r. nasi przewoźnicy zawieźli tam ponad 

24 mln t ładunków, do Francji – ponad 3 mln t, Szwecji – ponad 1 mln t, a do Norwegii 

– 441 tys. t. Podobne zależności widać w ładunkach powrotnych. 

Ale to nie koniec. Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Holandia i Szwecja wzy-

wają do całkowitej zmiany zasad wynagradzania i zaostrzenia warunków pracy tymcza-

sowej w ramach tzw. delegowania pracowników. To kolejne zagrożenie dla polskich fi rm 

transportowych i budowlanych. Ministrowie tych siedmiu krajów domagają się realizacji 

hasła: „równa płaca za taką samą pracę w tym samym miejscu”, co oznacza, że polskie fi rmy 

wysyłające pracowników do pracy zagranicę będą musiały im płacić tyle, ile przeciętnie za-

rabiają na danym stanowisku obywatele tego kraju. To oczywiście sprawi, że przestaniemy 

być konkurencyjni na tych rynkach.

Kolejnym postulatem jest także zrównanie ochrony socjalnej, co ma ukrócić zaniżanie 

kosztów pracy niższymi świadczeniami. 

Działania te to próba wyjścia z kryzysu podjęta przez zachodnie kraje Europy, 

kosztem do tej pory dynamicznie rozwijających się państw. Najwięcej, bo około 230 tys.

pracowników wysyła do Europy Zachodniej właśnie Polska.▐
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Do testów otrzymaliśmy zestaw 

z ciągnikiem Renault T440 4×2 E6. 

Z pozoru wszystko wyglądało podob-

nie. Ta sama srebrna kabina ze zbliżonym 

wyposażeniem, ba nawet ten sam kolor ta-

picerki i ta sama opływowa naczepa francu-

skiego producenta Frappa. Wydawało się to 

podejrzane. Okazało się jednak, że różnica 

tkwi w silniku – większym, ale słabszym. 

Głowa ekonomistów

Silnik DTI 13 o pojemności 12,8 l i mocy 

440 KM to najsłabszy z gamy 13-litrówek. 

W porównaniu do najmocniejszego DTI 11

o pojemności 10,8 l generuje o 20 KM 

mniej. Czyżby najważniejszy był mo-

ment obrotowy, a większy silnik bę-

dzie generował go odpowiednio wię-

cej? Nic z tych rzeczy. Obydwa silniki 

oferują po 2200 Nm. Jedyna różnica 

tkwi w przebiegu krzywej momentu ob-

rotowego, której górne wypłaszczenie 

w przypadku DTI 13 rozciąga się od 900 do 

1400 obr/min. Spoglądając z kolei na wy-

kres charakterystyki silnika DTI 11, widzi-

my, że moment maksymalny dla jednostki 

460-konnej dostępny jest trochę później, bo 

od 1000 do 1400 obr/min. Większy silnik, 

a więc cięższy – i to o 145 kg – przynosi efekt 

w postaci wcześniejszego o 100 obr/min

momentu obrotowego? Jaki jest sens kon-

struowania tak mocno pokrywających 

się parametrami jednostek napędowych? 

A przypomnijmy, że w przedziale mocy od 

380 do 520 KM, czyli w zakresie 140 KM 

Renault T zaoferował dwa typy silników, 

łącznie o sześciu poziomach mocy. Jeśli 

ktoś z konkurencyjnych producentów cię-

żarówek proponuje taki wybór, to dotyczy 

on wyłącznie jednego typu silnika. Gdzie 

więc byli ekonomiści z Renault, kiedy przy-

klepywali gamę silników do Renault T? 

Różnice między T440 i T460 kryją się 

przede wszystkim w liczbach: w specyfi ka-

cji technicznej, w cenniku dilera i u ubez-

pieczyciela. Bardziej niż pytanie, który sil-

nik wybierać, trzeba postawić więc kwestię 

ustawień i umiejętności kierowcy. A jeśli 

jest ktoś, kto jeżdżąc obydwoma wersja-

mi, mógłby odkryć różnice między nimi, 

to może nim być np. zwycięzca konkursu 

Optifuel Challenge. On z pewnością dałby 

radę skorzystać z jazdy z niższą prędkością 

ekonomiczną, wykorzystując wcześniej do-

stępny maksymalny moment obrotowy. Dla 

przeciętnego szofera to ta sama kabina i te 

same odgłosy pracy silników, mimo różnic 

w układach zasilania i mocy.

Z instrukcją obsługi

Pozostawmy jednak powyższe proble-

my. Skupmy się na tym, czym dysponuje 

i jak dobrze jeździ Ciężarówka Roku 2015 

z silnikiem 440 KM. I tu od razu warto wspo-

mnieć kilka słów o wyposażeniu – gama 

ciągników T raczej nie jest przykładem 

przesady wśród elektronicznych dodatków, 

ale tych na pokładzie znalazło się nie mało. 

Na przykład odległości od poprzedzającego 

pojazdu pilnował tempomat adaptacyjny 

OdkrywamyOdkrywamy
kartykarty
W ubiegłym roku jeździliśmy T460, teraz T440. 
Co zmienia te 20 KM mniej? Po co producent 
wymyślił tak bliskie stopniowanie mocy silników 
w Renault T?

Renault T440 4×2 E6

Kabina  .................................................................... Sleeper Cab
Rozstaw osi (mm) ................................................................3800
Dmc (kg) ...........................................................................19 000
Masa własna (kg) .................................................................7721
Typ silnika .........................................................................DTI 13
Liczba i układ cylindrów ..........................................................R6
Pojemność (dm3) ..................................................................12,8
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ...................... 440/323/1400÷1800
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) .......................... 2200/900÷1400
Skrzynia biegów .......12-biegowa, Optidriver AT 2412E (14,94 – 1), 
   .............................................zoptymalizowana dla Fuel Eco
Przełożenie przekładni głównej .........................................2,64:1
Przeglądy ..................................... co 110 tys. km lub raz w roku
Gwarancja .............................................................. pełna – 1 rok
   .......................................................układ napędowy – 2 lata

7-8/20156 TruckTruckVanVan&

www.truck-van.pl



DŁUGODYSTANSOWEDŁUGODYSTANSOWETestTest

(ACC), rozpędzający i hamujący ciężarów-

kę z odpowiednią precyzją, natomiast na 

wszelkiego rodzaju nieuwagę czekał asystent 

pasa ruchu, wydający sygnał ostrzegawczy 

przy każdym niespodziewanym zbliżeniu 

się do linii krawędzi pasa (LDWS). Wyłą-

czalny, bo dźwięk emitował przeraźliwy. 

Jako opcja do skrzyni Optidriver dostępny 

był moduł strategii zmiany biegów Fuel Eco 

i tempomat elastyczny z funkcją Optiroll. 

W tempomacie oprócz funkcji wolnego bie-

gu Optiroll dochodzi więc także interwencja 

w strategię przełączania biegów, w celu dal-

szej redukcji zużycia paliwa.

Jednak, aby nauczyć się korzystać z tych 

dobrodziejstw elektroniki, na początek 

warto mieć pod ręką instrukcję obsłu-

gi albo – tak jak ja – podpowiadającego 

z boku kierowcę fabrycznego. Kojarzycie 

system zarządzania funkcjami pojazdu 

iDrive z osobowych BMW? Jak pojawił się 

kilka dobrych lat temu w samochodach, 

każdy z kierowców bez wyjątku jeździł 

z instrukcją obsługi. O co chodzi? Do usta-

wień jazdy korzystamy w serii T z unikal-

nego rozwiązania polegającego na umiesz-

czeniu rolek menu pod kołem kierownicy. 

W tym celu kręcimy pokrętłami, znajduje-

my pokazującą się na ekranie informację, 

np. o CC (Cruise Control) i wtedy przyci-

skami np. na wierzchniej części kierownicy, 

zapamiętujemy żądaną prędkość. Z kolei 

ACC ustawiamy pokrętłem tylko pod lewą 

stroną kierownicy. Są trzy opcje zależne 

od odległości od poprzedzającego pojazdu, 

a po wybraniu właściwej potwierdza się 

wybór przyciśnięciem też pod kierownicą. 

Przy takich ustawieniach automatycznie 

będziemy jechać na Optirollu, czyli funkcji, 

która odłącza napęd dla oszczędności pali-

wa, gdy dłuższy czas jedziemy po równym 

terenie ze stałą prędkością. Jednak Opti-

Łukasz Kurcbard, 
menedżer ds. szkoleń kierowców i telematyki 
Regionu Morza Bałtyckiego Volvo Group Trucks Sales

„Handlowa” wartość prędkości obrotowej, przy której jest dostępny mak-
symalny moment obrotowy w silniku 440-konnym, to 900 obr/min, nato-
miast dokładna (precyzyjna) wartość to 880 obr/min. Dla 460-tki obie war-
tości są tożsame i wynoszą 1000 obr/min. Zatem, który silnik dla kogo?
Jeśli transport odbywa się statystycznie po drogach płaskich z ładunka-
mi mniejszymi, zdecydowanie bardziej ekonomiczną okaże się jednostka 

460-konna. Jest lżejsza, ma mniejszą pojemność skokową i niższe jednostkowe zużycie paliwa. 
Jednak w sytuacjach, gdy warunki transportu są trudniejsze (górzyste trasy, ciężkie ładunki), 
„łatwiej” dobry wynik przywieźć właśnie 440-tką. Tajemnica tkwi w owych 120 obr/min wyznacza-
jących początek maksymalnego momentu obrotowego. Podczas jazdy górskiej to OGROMNA 
RÓŻNICA. To oznacza jedną, a czasami nawet dwie redukcje biegu mniej podczas wspinania 
się zestawem na wzniesienie. Na przestrzeni tysięcy kilometrów oszczędności będą wyraźnie wi-
doczne. 440-tka jest mistrzem elastyczności. Silnik zbiera się prawie od obrotów biegu jałowego. 
Jeden z doświadczonych kierowców naszego dużego i ważnego klienta porównał go do charak-
terystyki maszyny elektrycznej, która rozwija pełny moment obrotowy już od startu. Reasumując: 
440-tką po prostu łatwiej niedoświadczonemu kierowcy osiągnąć niskie zużycie paliwa – ten sil-
nik „wybacza” więcej. 460-tka w trudnych warunkach może być bardziej ekonomiczna, jednak 
należy wykazać się dobrą znajomością techniki jazdy racjonalnej, którą przekazują nasi trenerzy 
podczas szkoleń Optifuel.

roll można też aktywować osobno, bez CC, 

wchodząc do menu komputera. Również 

rolkami pod kierownicą ustawiamy histe-

rezę tempomatu, a w trakcie jazdy można 

w czasie rzeczywistym wszystkie te usta-

wienia zmieniać. Jestem więc przekonany, 

że kierowca, który wsiada pierwszy raz za 

kółko Renault T, może mieć duże problemy 

z ustawieniami jazdy, szczególnie, gdyby nie 

wiedział o rolkach pod kierownicą.

Premium: tylko wspomnienie

Wiele wskazuje, że Renault, które wygry-

wało z konkurencją przez lata niedużą kabi-

ną poprzedniego modelu Premium, uda się 

teraz poprzez wyraźne poprawienie jej wy-

miarów znów przyciągnąć rzesze użytkow-

ników niepotrzebujących wysokiej kabiny 

i płaskiej podłogi. Kiedyś między Magnum 

www.truck-van.pl
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ce, wymyślono trapezoidalny kształt kabiny. 

Nie jest on odczuwalny w środku, z zewnątrz 

z kolei podkreśla go aerodynamiczna linia 

tylnych owiewek. Tunel silnika (20 cm) jest 

na takiej wysokości, że kierowca stojący na 

nim nie uderza głową w sufi t. Wysokość we-

wnętrzna kabiny nad tunelem to 1853 mm. 

Co z pozycją za kierownicą? Pierwszy 

kontakt z miejscem pracy kierowcy jest 

bardzo pozytywny – duża kierownica ma 

szeroki zakres regulacji w trzech płasz-

czyznach w wersji Easy Access, podobnie 

jak fotel, na którym siedziało się po pro-

stu bardzo wygodnie. Deska rozdzielcza 

nie jest zbyt piękna, ale za to łączy w so-

bie kilka skrytek i przemyślaną ergono-

mię. Oprócz radia, które umieszczono nad 

szybą, wszystkie instrumenty są w zasięgu 

ręki. Ponadto w testowej wersji były aż dwa 

duże wyświetlacze, jeden między zegarami, 

a drugi, ten m.in. z nawigacją satelitarną, 

umieszczony klasycznie w środkowej czę-

ści kokpitu. Do gustu powinna też przy-

paść prosta obsługa automatycznego sys-

temu hamulca ręcznego. Przy wyłączeniu 

zapłonu hamulec postojowy aktywuje się 

automatycznie. Przy ruszaniu automatycz-

ny system hamulca ręcznego sam zwalnia 

koła. Jest to tak proste, że szybko staje się 

ulubionym elementem kierowcy.

Można więcej

Zużycie paliwa modelu T440, dzięki 

lekkiej konstrukcji pojazdu i aerodyna-

micznemu kształtowi całego zestawu, 

okazało się bardzo korzystne. Niższa kabi-

na przyczynia się do redukcji o około 1% 

zużycia paliwa z racji aerodynamiki. Jed-

nak wiadomo, że w kwestii oszczędzania 

paliwa wciąż najwięcej zależy od kierowcy. 

Zmiany wynikające ze stylu jazdy, mogą 

przekraczać 3 l/100 km. Kilkaset kilome-

trów przejechanych nową drogą S8 z peł-

nym obciążeniem dało nam bardzo dobry 

wynik 25,2 1/100 km przy średniej pręd-

kości 77 km/h, w czym oczywiście pomo-

gła super aerodynamiczna naczepa marki 

Frappa oraz korzystanie z funkcji Optiroll, 

wrzucającej na „luz” nawet przy łagodnych 

zjazdach.

Seria T jest cichym i wygodnym cią-

gnikiem, bardzo spokojnie i łatwo pro-

wadzącym się, niewymagającym „pracy 

kołem kierownicy”. Pochwalić należy 

skrzynię Optidriver, 12-stopniową zauto-

matyzowaną, zmieniającą biegi bardzo 

szybko i płynnie. Konstruktorzy dobrze 

poradzili sobie z zadaniem urządzenia 

wygodnego miejsca pracy kierowcy. Ma-

jąc do dyspozycji wiele trybów ustawień, 

musi on tylko poświęcić trochę czasu, by 

nie pogubić się i opanować zasady naj-

lepszej możliwej jazdy. Mówiąc krótko 

– Renault T440 potrafi  niewiele spalić 

i pod wieloma względami wydaje się być 

pojazdem po prostu dopracowanym. Nic 

więc dziwnego, że na drogach tych cięża-

rówek jest coraz więcej. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański

a Premium była potężna różnica w kom-

forcie jazdy i wypoczynku. Teraz różnice 

zniwelowano, podnosząc ten podstawowy 

poziom, czyli sypialną kabinę T. Ponieważ 

Francuzi wiedzieli, że jedną ze słabych stron 

Premium była ilość miejsca w kabinie, ale 

jednocześnie chcieli zyskać na aerodynami-

Renault T 440 został wyposa-
żony w schowek dostępny zarów-
no z zewnątrz, jak i wnętrza 
kabiny, do której prowadzą drzwi 
o kącie otwarcia 85o.

Jeśli kierowca nie używa 
górnej leżanki, może podnieść 
do góry przedni brzeg łóżka, 
dzięki czemu zyska kolejny 
duży schowek.

Rozsuwane łóżko dolne na posto-
ju może mieć 80 cm szerokości. 
Wymyślono także oparcie poz-
walające odpoczywać na leżan-
ce w pozycji półsiedzącej.

Renault Trucks udało się po mistrzowsku 
rozmieścić instalacje pod przednią klapą z łatwym 
dostępem do korków płynów eksploatacyjnych. 

Fotele Renault T zaprojek-
towane przez Recaro, chyba 
jako ostatnie na rynku mają 
klasyczny kształt z osobnym, 
regulowanym na dwa sposoby 
zagłówkiem, co jednak wcale 
nie oznacza, że są gorsze.

Ergonomiczna tablica rozdzielcza z 7-calowym wyświetlaczem 
głównym i zmieniony układ przełączników umożliwiają przyjęcie 
optymalnej pozycji za kierownicą. Automatyczny hamulec elektryczny, 
obrotowe przełączniki trybów jazdy i duże schowki to wyróżniki 
serii T. Wyjątkowa jest obsługa funkcji tempomatu na kierownicy, 
do czego używane są także rolki umieszczone w dolnej części. 
Wymaga to przyzwyczajenia, funkcjonuje jednak bardzo dobrze.

Gama T ma wyraźnie wizualnie rozdzielone 
części: kabinową górną i podwoziową dolną. 
Tak jak to było w Magnum...
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Droga Droga samurajasamuraja
Po doskonałym silniku 410-konnym Scania wprowadza 450-konną jednostkę, również używającą Po doskonałym silniku 410-konnym Scania wprowadza 450-konną jednostkę, również używającą 
tylko SCR. Firma dąży do perfekcji nieustępliwie, jak mistrzowie wschodnich sztuk walki. tylko SCR. Firma dąży do perfekcji nieustępliwie, jak mistrzowie wschodnich sztuk walki. 

PP ierwsze doniesienia prasowe są entu-

zjastyczne. Magazyn branżowy „Fran-

ce Routes”, który regularnie poddaje 

ciężarówki próbie na wymagającej trasie 

w regionie Rodan – Alpy odnotował, że R450 

zużyła 30,19 l/100 km. Jest to rekordowy 

wynik w historii testów przeprowadzanych 

przez francuską redakcję. Lepszy nawet niż 

ten, jaki osiągnęła wcześniej na tej samej tra-

sie Scania z wielokrotnie nagradzanym za ni-

skie spalanie silnikiem o mocy 410 KM. 

Tylko to, co trzeba

W czym tkwi sekret? Szczegóły znają tylko 

konstruktorzy silnika. Nam musi wystarczyć 

wiedza o ogólnej budowie jednostki napędo-

wej, która do utylizacji spalin używa wyłącz-

nie urządzeń zamontowanych „na zewnątrz” 

w układzie wydechowym. Poza fi ltrem czą-

stek stałych i katalizatorem utleniającym, 

gazy wydostające się z silnika oczyszcza 

przede wszystkim SCR, który przy pomocy 

roztworu mocznika (sprzedawanego u nas 

pod nazwą AdBlue) pozbywa się „trudnych” 

tlenków azotu (NOx). Przewrotność natu-

ry rzeczy sprawia, że tlenki powstają obfi cie 

w silnikach wyregulowanych na dużą moc 

i niskie zużycie paliwa. Likwidowanie ich do-

piero w wydechu ma więc głęboki sens. 

Silnik Scanii o mocy 450 KM należy do 

tej samej rodziny 13-litrowych jednostek, co 

410. I podobnie jak on zasilany jest poprzez 

wtrysk XPI oraz nie ma układu recyrkulacji 

spalin EGR i jest wyposażony w zwykłą, jed-

nostopniową turbosprężarkę. Projektantom 

udało się uzyskać korzystną wartość maksy-

malnego momentu obrotowego: 2350 Nm, 

a jest on dostępny od 1000 do 1300 obr/min. 

Brak EGR oraz prostsza turbosprężarka za-

owocowały dodatkową korzyścią: silnik jest 

nieco lżejszy. 

Złożenie ciężaru eliminowania tlenków 

azotu praktycznie wyłącznie na SCR spo-

wodowało, że zużycie AdBlue kształtuje się 

na poziomie 6% zużycia oleju napędowe-

go. W silnikach z EGR i SCR jednocześnie 

jest to około 3%. Zważywszy jednak na 
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oszczędności na paliwie uzyskiwane przez 

„uproszczony” silnik tylko z SCR, gra jest 

warta świeczki. 

Chwila wyboru

Sześciocylindrowa rzędówka współpra-

cuje z 12-biegową skrzynką o ostatnim 

przełożeniu bezpośrednim, wyposażoną 

w system zautomatyzowanej zmiany bie-

gów Scania Opticruise. Ekonomiczną jaz-

dę wspomaga retarder R4100 wyposażony 

w „wolne koło”, które odłącza go od układu 

przeniesienia napędu, gdy nie jest używany. 

W ten sposób można zaoszczędzić nawet 

1% paliwa. 

Ciągnik R450 był również wyposażony 

w funkcję Eco-roll, czyli możliwość tocze-

nia się „na luzie”. System ten, w przeciwień-

stwie do większości innych „wspomaga-

czy-oszczędzaczy” dość późno pojawił się 

w Scaniach, od dłuższego czasu szczyciło 

się nim Volvo. Sens działania Eco-Roll opie-

ra się na kalkulacji, co bardziej się opłaca 

w danej sytuacji: jadąc na biegu hamować 

silnikiem przy zużyciu paliwa równym zero 

czy odłączyć napęd, zezwalając silnikowi 

na zasysanie paru kropel paliwa „do pod-

trzymania życia”, ale dzięki zmniejszeniu 

oporów jazdy pokonywać małym kosztem 

stosunkowo długi dystans. Decyzję podej-

muje przewidujący tempomat Scania Acti-

ve Prediction, który dąży do optymalnego 

wykorzystania energii, umiejętnie regulując 

prędkość podczas pokonywania wzniesień. 

Zamawiając Active Prediction, Eco-roll 

otrzymuje się w standardzie. 

Cały czas podpowiedzią służy również 

system Scania Driver Support, który na bie-

żąco podaje zalecenia odnośnie ekonomicz-

nej jazdy oraz wystawia kierowcy ocenę za 

pomocą gwiazdek i procentów. 

Jak nowonarodzona

Mimo 20 lat na karku, kabina Scanii nic 

nie traci na funkcjonalności, a jej estetyka 

i poziom wykończenia wciąż rosną. Ostat-

nie, poważniejsze innowacje pojawiły się 

w chwili wprowadzenia bardziej opływowego 

modelu Streamline. Szwedzka marka traktu-

je kierowców z szacunkiem i pełnym zrozu-

mieniem dla ich potrzeb. Nie oszczędza na 

siłę i nie chodzi na skróty. Rozkładany stolik 

przed fotelem pasażera to naprawdę stabilny 

stolik. Sam fotel może mieć składane siedzi-

sko. Jeśli kierowca podróżuje w pojedynkę, 

zyskuje w ten sposób dodatkowe miejsce 

w kabinie, żeby rozprostować kości i narzucić 

na siebie coś wygodniejszego. 

Czołowa kabina Topline mierzy w środku 

od podłogi do sufi tu 223 cm, od tunelu do 

sufi tu – 222 cm. Pozostawia to dużą swobo-

dę kierowcy, który spędza w trasie większość 

dni w miesiącu. Sporo polskich fi rm trans-

portowych decyduje się na bogate wyposaże-

nie kabin. Klimatyzacja urosła do rangi stan-

dardu w dalekim transporcie. O kierowców 

warto dbać, bo w decydującej mierze mają 

wpływ na zużycie paliwa, a w konsekwencji 

na wyniki fi nansowe przewoźnika. 

Ciężarówka i otoczenie

Wraz z pojazdami Scania oferuje pakiet 

usług, ukierunkowanych na ograniczenie 

wydatków związanych z ich użytkowa-

niem. Kumuluje w sobie te dodatki pakiet 

„Ecolution by Scania” obejmujący dobór 

odpowiedniego pojazdu i dopasowanej do 

warunków eksploatacji obsługi serwisowej 

oraz rzecz niebywale dziś ważną: szkolenie 

z ekonomicznej jazdy dla kierowców, które-

go efekty są utrwalane poprzez późniejszą 

opiekę trenerską, tzw. coaching. Dzięki niej 

kierowca nie zapomina o regułach oszczęd-

nej jazdy, a jednocześnie może zorientować 

się, co sprawiło, że w konkretnej sytuacji 

spalanie niepotrzebnie wzrosło. Wiedza 

ta gromadzi się i stanowi bezcenny kapitał 

jej posiadacza. Do wykorzystania od razu 

i w przyszłości. 

Scania R450 z silnikiem wyłącznie z SCR 

stanowi długo wyczekiwane rozwiązanie dla 

tych przewoźników, którzy nie byli prze-

konani do „czterystadziesiątki”. 450 KM 

to typowy w ogólnoeuropejskich przewo-

zach poziom mocy. Wystarczający w górach 

i zdolny radzić sobie z ciężkimi ładunkami, 

wykorzystującymi w pełni dopuszczalną 

masę całkowitą zestawu, takimi jak np. kręgi 

stali. Zważywszy na doniesienia o rewelacyj-

nie niskim spalaniu, wygląda na to, że Scania 

wprowadza na rynek kolejny przebój. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Scania R450 LA 4×2 MNA Euro 6
Dmc (t) .....................................................................................................................................19
Masa własna (t) ....................................................................................................................7,61
Rozstaw osi (mm) ................................................................................................................3700
Typ silnika ................................................................................................................... DC13 124
Liczba i układ cylindrów ..........................................................................................................R6
Pojemność (dm3) ..................................................................................................................12,7
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) ...................................................................... 450/331/1900
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) ......................................................... 2350/1000÷1300
Skrzynia biegów...................................................zautomatyzowana GRS895R 12 z Opticruise
Przełożenie przekładni głównej .........................................................................................2,59:1
Przeglądy
 Silnik............ co 120 tys. km przy dmc zestawu do 36 t, co 90 tys. km przy dmc zestawu 45 t
 Skrzynia biegów ................................................................................................ co 360 tys. km
 Tylny most ......................................................................................................... co 360 tys. km
Gwarancja ............................................................................................................................1 rok

Tylne światła mają 
ciekawą stylizację, 
nawiązującą do 
wyglądu nowych kabin 
Streamline.

Jedną z zalet 
najobszerniejszej kabiny 
Topline są pojemne 
schowki pod dachem. 

Wyświetlacz pokazuje dane z karty 
kierowcy w tachografie i czytelnie 
podaje, jak długo można jechać, nie 
narażając się na mandat, a także kiedy 
przyjdzie pora wypocząć. 

Składany fotel pasażera zostawia 
więcej „powierzchni mieszkalnej”. 

Kształt doskonale znany, ale ekran komputera 
pokładowego prezentuje nowe funkcje. 

www.truck-van.pl

7-8/2015 11TruckTruckVanVan&

DŁUGODYSTANSOWEDŁUGODYSTANSOWETestTest



Mercedes-Benz Actros 1851 z ko-

miksowymi wizerunkami kobiet 

rozmawiających o Mietku to nowy 

sposób promocji producenta. Postanowili-

śmy sprawdzić, czy Mariolka ma rację. Cią-

gnik z kabiną GigaSpace i dalekosiężnymi 

refl ektorami na dachu połączyliśmy z „fi ran-

ką” marki Schmitz Cargobull i udaliśmy się 

w trasę.

Pierwszoplanową kwestią w każdym 

przedsiębiorstwie transportowym jest zu-

życie paliwa. Ostatnio wszyscy producenci 

samochodów ciężarowych chwalą niską 

konsumpcję swoich modeli. Nic dziwnego 

– rozwój technologii pozwolił znacznie ob-

niżyć średnie spalanie, zwiększając jedno-

cześnie wydajność silników. 

Nasz testowy pojazd obfi tował we wszel-

kie systemy starające się maksymalnie 

ograniczać zużycie paliwa. Był wyposażo-

ny, m.in. w inteligentny tempomat PPC, 

dopasowujący sposób jazdy do topogra-

fi i terenu oraz w optymalizujący punkty 

przełączania sterownik skrzyni biegów 

Mercedes PowerShift  3. To urządzenie już 

potrafi  wygrywać z człowiekiem, o czym 

przekonał się mistrz jazdy ekonomicznej 

Stanisław Mierzejewski, który pokonując 

tę samą trasę w Górach Świętokrzyskich 

w trybie manualnym spalił o 2 litry więcej 

niż przy jeździe w trybie automatycznym 

z wykorzystaniem PPC. 

Actros, z identycznym silnikiem co pre-

zentowany w ubiegłorocznym niemiec-

kim konkursie Green Truck, osiągnął zu-

życie 25,39 l/100 km, co stało się dla nas 

odniesieniem podczas jazd. Niestety, nie 

byliśmy tak dobrzy i osiągnęliśmy wynik 

27,6 l/100 km, pomimo że część jazd od-

bywała się płaską autostradą A2. To i tak 

nieźle. 

Jak mieszkanie

Testowany wóz nazwany został przez cen-

tralę „Showtruck”. Pełne wyposażenie naj-

większej kabiny, najmocniejszy silnik, moc-

ne akcenty stylistyczne i tuningowe oraz 

kolorowe oklejenie powinny tłumaczyć to 

określenie. W testowym modelu pracowała 

rzędowa szóstka OM 471 o mocy 510 KM 

i maksymalnym momencie obrotowym 

2500 Nm. Standardowo w Actrosie za 

przekazanie napędu na koła odpowiadała 

mechaniczna 12-biegowa skrzynia prze-

kładniowa (model G 281–12), której pracą 

sterował zautomatyzowany układ Power-

Shift  3. Moc na koła przekazywała poje-

dyncza hipoidalna przekładnia główna 

(przełożenie typowe do jazdy autostrado-

wej 2,733).

Kabina GigaSpace nadała nowego zna-

czenia terminowi „przestrzeń” – jej ob-

jętość wewnętrzna to 11,6 m3, szerokość 

zewnętrzna 2,5 m, wysokość w środku 

2,13 m. Duża swoboda ruchów, mnóstwo 

różnych schowków, największa możliwa 

funkcjonalność i przyjemna atmosfera 

wnętrza – kabina kierowcy Actrosa spełnia 

Mietek i MariolkaMietek i Mariolka
Mietek ostatnio zaczął ograniczać używki: 
mniej pali i tankuje. O tym wszystkim Mariolka – jego 
partnerka – postanowiła pochwalić się koleżance.

Mercedes-Benz Actros 1851 4×2 LS

Kabina.....................................................L GigaSpace
Rozstaw osi (mm) ................................................3850
Dmc (kg) ...........................................................18 000
Masa własna (kg) ................................................8326
Typ silnika .......................................................OM 471
Liczba i układ cylindrów .........................................  R6
Pojemność (dm3) ..................................................12,8
Maks. moc (KM/kW/obr/min) .................510/375/1800
Maks. moment obr. (Nm/obr/min) ...............2500/1100
Skrzynia biegów ................ 12-biegowa, G 281-12/14,
  .................................................. 93-1,0 PowerShift 3
Przełożenie przekładni głównej .......................2,733:1
Przeglądy ..................do 120 000 km (z Fleetboardem 
  .......................i z usługą serwisową do 150 000 km)
Gwarancja............................................. na pojazd rok,  
  ................. układ napędowy – 3 lata lub 450 000 km
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praktycznie wszystkie wymagania doty-

czące komfortu mieszkania. Dobrym przy-

kładem jest SoloStar Concept bez typowe-

go fotela pasażera. Centralnym elementem 

takiej przestronnej przestrzeni mieszkalnej 

jest bardzo wygodny fotel przy tylnej ścia-

nie kabiny, który zachęca do wypoczynku 

z wyprostowanymi nogami i oferuje wy-

godną pozycję do spożywania posiłków. 

Składany stolik na spodzie łóżka z wbu-

dowanym schowkiem na sztućce oraz do-

stępna na życzenie lodówka zapewniają 

większą niezależność od przydrożnych 

punktów gastronomicznych.

Ciągnik siodłowy bez naczepy jest jak 

człowiek bez ręki. Co najwyżej takim 

samym Showtruckiem można udać się 

na kolejną edycję zlotu Master Truck 

w Opolu. My nie zważając na jego uro-

dę, zaprzęgliśmy go do ciężkiej pra-

cy z uniwersalną naczepą kurtynową 

Schmitz Cargobull S.CS wypożyczoną 

od fi rmy EWT Truck & Trailer w Stry-

kowie. S.CS Universal ma wszechstron-

ne zastosowanie, które sprawdzi się 

w wielu rodzajach transportu. Przy dłu-

gości wewnętrznej wynoszącej 13,7 m

zmieszczą się na niej 34 europalety. Jej 

przednia ściana ma konstrukcję aluminio-

wą, dach jest przesuwany (Schmitz Cargo-

bull Safety Roof), a ze wzmocnioną belką 

dachową, opcjonalnie z podnośnikiem da-

chu, można go również otwierać od przo-

du. W jednym miejscu naczepy znajduje 

się pneumatyczna, kompletna jednostka 

obsługowa, z zaworem do podnoszenia 

i opuszczania, przyciskiem zwalniania 

hamulców i akumulatora zawieszenia, 

podnośnikiem osi oraz przyłączami kon-

trolnymi ciśnienia w cylindrach hamul-

cowych i miechach powietrznych, opcjo-

nalnie ze wskaźnikiem ciśnienia opon 

i zużycia okładzin hamulcowych. To bar-

dzo ułatwia obsługę naczepy.

Nie wszystkie drogi dla Actrosa

Zajmując miejsce za kierownicą Actrosa, 

można skorzystać z wielopłaszczyznowej re-

gulacji położenia siedziska i oparcia. Jeszcze 

większy komfort uzyskamy, gdy skorzysta-

my z funkcji wentylacji lub podgrzewania 

– fotel jest w nie zaopatrzony. Obszyta skórą 

wielofunkcyjna kierownica doskonale leży 

w dłoniach i jeśli dodamy do tego bardzo 

precyzyjnie działającą przekładnię kierow-

niczą, to manewrowanie przypomina te 

z samochodów osobowych. Warto pochwa-

lić też ergonomię deski rozdzielczej – roz-

planowanie wszystkich przycisków jest jak 

najbardziej intuicyjne, nawet bardzo skom-

plikowane przejście przez wielopoziomo-

we funkcje menu komputera pokładowego 

nie nastręcza większych problemów. Duża 

liczba schowków umieszczonych zarówno 

pod sufi tem nad szybą przednią, jak i z tyłu 

Actros ma dobrze rozplanowane, logiczne 
otoczenie, ze wszystkimi elementami 
sterującymi znajdującymi się w zasięgu 
ręki. Dzięki opracowaniu deski rozdzielczej 
i szeregu nowych elementów na kole 
kierownicy kierowca ma do swojej 
dyspozycji ergonomiczne miejsce pracy.

Standardowym wyposażeniem nowego Actrosa 
jest osprzęt pozwalający na wykorzystanie 
systemu zarządzania flotą Fleetboard – duży 
ekran umieszczony na specjalnym wysięgniku 
po prawej stronie kierowcy oraz moduł 
DispoPilot, dzięki któremu można porozumiewać 
się z dyspozytorem.

W trosce o bezpieczną jazdę zainstalowano 
czujnik deszczu samoczynnie włączający 
wycieraczki oraz automatycznie zapalające 
się światła po zmroku lub w tunelu. 
Ważnym uzupełnieniem były podświetlenia 
stopni wejściowych, a zupełnym bajerem 
podświetlenie gwiazdy na masce.
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kabiny, pod leżanką, bez wątpienia pozwoli 

utrzymać porządek podczas dalekobieżnych 

wypraw. Na najpotrzebniejsze drobiazgi 

przewidziano pojemne szufl ady umieszczo-

ne w dolnej części kokpitu.

Actros zaskakująco szybko i płynnie 

rozpędzał się do prędkości podróżnej. Nic 

dziwnego – 510 KM robiło swoje. Auto-

mat precyzyjnie wybierał biegi i szybko 

je przełączał, bez jakichkolwiek szarp-

nięć, przerwy w dostawie mocy na koła 

były nieodczuwalne. Według zapewnień 

producenta przełączanie biegów trwa 

maksymalnie 1,25 s – jest to czas nie do 

pobicia nawet przez bardzo wprawne-

go kierowcę operującego skrzynią ma-

nualną. To zasługa ulepszonej strategii 

przełączania: przy wyborze optymalnego 

biegu oprócz obciążenia oraz prędkości 

jazdy i prędkości obrotowej silnika brane 

są pod uwagę również takie czynniki, jak 

masa całkowita pojazdu, nacisk na siodło, 

kąt nachylenia drogi i położenie pedału 

gazu. Dobrze rozplanowane przełożenia 

na biegach najwyższych i płaski przebieg 

momentu obrotowego w zakresie ekono-

micznych prędkości obrotowych silnika 

1000÷1400 pozwalały na płynną jazdę 

i pokonywanie nawet sporych podjazdów 

bez konieczności redukcji biegu.

Układ kierowniczy i zawieszenie nowe-

go Actrosa również sprawdziły się bardzo 

dobrze. Jazda po typowych polskich dro-

gach z wyraźnie odciśniętymi koleinami 

i niekoniecznie równymi łatami na asfal-

cie nie robiła na nim żadnego wrażenia. 

Jadąc, kierowca ma doskonałe wyczucie 

drogi, ruchy kierownicą są krótkie, korekty 

kierunku jazdy sporadyczne. Bardzo sła-

bo wyczuwalne były również nierówności 

drogi typowo odczuwalne jako drgania 

przenoszone przez układ kierowniczy. Tak 

doskonałe własności jezdne zawdzięczamy 

szerzej rozstawionym w porównaniu z po-

przednim modelem podłużnicom podwo-

zia, lekko podsterownej konfi guracji ukła-

du jezdnego, a zwłaszcza 4-punktowemu 

zawieszeniu kabiny GigaSpace. Na specjal-

ne uznanie zasługuje wyciszenie kabiny. 

Zarówno hałas opływającego powietrza, 

jak i dźwięk pracującego silnika były do-

skonale wytłumione – we wnętrzu można 

było prowadzić swobodną rozmowę nawet 

ściszonym głosem. 

Sam ciągnik okazał się wysoki, należało 

nim omijać wszelkie mosty o zakazie 3,7 

i 3,8 m, a ich w Polsce mamy sporo. Kabina 

o wysokości ponad 3850 mm nie pozwala-

ła swobodnie korzystać ze wszystkich dróg 

i wymagała planowania odpowiedniej trasy. 

Ot, taki „mały” mankament na koniec na-

szej relacji... ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański

Schmitz Cargobull w swoich naczepach stawia przede wszystkim na bezpieczeństwo 
oraz jak najlepsze zabezpieczenie ładunku. Godna uwagi w firankach jest modularna budowa 
ramy i nadwozia, łączenie poszczególnych elementów sworzniami, cynkowane ogniowo podwozia 
oraz perforowane szyny w podłodze ułatwiające mocowanie ładunku.

Zainstalowana na wlocie powietrza żaluzja steruje dopływem powietrza i ogranicza go, 
gdy tylko pozwala na to wydajność systemu chłodzenia, co wpływa na dalsze obniżenie 
zapotrzebowania na paliwo. Podobne zadanie mają boczne osłony, instalowane pomiędzy 
osiami, oraz osłony kierujące przepływem powietrza pod podłogą pojazdu.

Koncepcja zagospodarowania wnętrza 
SoloStar dla pojedynczego kierowcy. 
Przestrzeń po stronie pasażerskiej została 
ukształtowana jak niezwykle komfortowy 
narożnik wypoczynkowy z wygodnym 
rozkładanym stolikiem.

Rozkładanie zarówno dolnego, jak i górnego łóżka 
odbywa się sprawnie i bardzo szybko, materace 
są bardzo wygodne. Zarówno przy górnej, jak 
i dolnej leżance na tylnej ścianie kabiny umieszczo-
no panel sterowania ogrzewaniem postojowym, 
radiem oraz oświetleniem wnętrza kabiny. 
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Jesień  2015
Spotkania Transportowe kierowane są do właścicieli  

i przedstawicieli firm transportu drogowego oraz 

działów transportowych w firmach produkcyjnych 

i dystrybucyjnych.

Zaproszeni eksperci przedstawią aktualne zmiany 

i tendencje w sektorze transportowym, wskażą 

najważniejsze zmiany w prawie transportowym, 

przybliżą najnowsze rozwiązania i podpowiedzą, jak  

zwiększać zyski i efektywność firmy transportowej.

Już dziś rezerwuj czas i zapisz się na 
Spotkania Transportowe Jesień 2015.

Udział w Spotkaniach Transportowych jest
bezpłatny po wcześniejszej rejestracji.

Zarejestruj się BEZPŁATNIE na stronie: 
www.spotkania.tsl-biznes.pl

Pytania i dodatkowe informacje: 
spotkania@tsl-biznes.pl, tel. 22 213 88 28

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

Spotkania odbywają się w godzinach 9.00 - 17.00

Partnerzy:

Truck
www.truck-van.pl Van&

 6  października –  POZNAŃ
 13  października –  KRAKÓW
 20 października –  WROCŁAW
 5 listopada   –  WARSZAWA
      podczas drugiego dnia  
      targów Trans Poland

Organizatorzy:



Tym samym Ikea wcieliła się w rolę 

„trendsettera”, promującego nowo-

czesne technologie w polskiej branży 

transportowej. Mimo że podobne rozwiąza-

nia są już od kilku lat z powodzeniem stoso-

wane w USA i Europie Zachodniej, w Polsce 

przewoźnicy podchodzą do LNG ostrożnie. 

„Producenci czekają na dostawców gazu, 

przewoźnicy na dostawców gazu i produ-

centów. Każdy na kogoś czeka i nikt nie chce 

zacząć. Postanowiliśmy spróbować” – uza-

sadniał decyzję fi rmy Marcin Barankiewicz, 

kierownik transportu Ikea w Polsce.

„Jest to, wg mojej wiedzy, pierwszy w Pol-

sce projekt pilotażowy na taką skalę, dotyczą-

cy wykorzystania paliwa LNG w transporcie 

drogowym. Jak pokazują doświadczenia 

z innych krajów, głównie USA, Wielkiej Bry-

tanii, Holandii i Hiszpanii, LNG staje się real-

ną alternatywą dla powszechnie używanego 

w transporcie drogowym oleju napędowego, 

dlatego warto podjąć próbę wdrożenia tej no-

wej technologii na naszym lokalnym rynku” 

– dodał Marcin Barankiewicz.

Do 30% mniej CO2

IKEA Distribution Services S.A., wspól-

nie z Iveco Poland Sp. z o.o. i Cryogas M&T 

Praktyczny sprawdzian LNG
Stało się! O planowanych pracach nad wprowadzeniem na polski rynek 
ciągników zasilanych gazem LNG pisaliśmy w listopadzie 2014 roku. Dziś możemy 
już o tym mówić w czasie teraźniejszym. Ruszył nowy projekt współrealizowany 
przez firmy: Ikea, Iveco i Cryogas.

Poland S.A. rozpoczęły testy wykorzystania 

paliwa LNG w transporcie drogowym w łań-

cuchu dostaw. Testy potrwają 6 miesięcy. 

W tym czasie sześciu kierowców przetestu-

je 3 ciągniki – Iveco Stralis Natural Power 

LNG. Samochody spełniają normę emisji 

Euro 6. Zasila je silnik Cursor 8 CNG o mocy 

330 KM. Wyposażone są w kriogeniczny 

zbiornik paliwa LNG o pojemności 510 l i 4 

zbiorniki 70-litrowe CNG zapewniające zasięg 

ponad 750 km. Dzięki temu pojazdy mogą być 

używane na średnich i długich dystansach.

Jeśli testy przebiegną pomyślnie, niewy-

kluczone, że już niedługo Ikea zdecyduje się 

na stopniową zamianę pojazdów z silnikami 

Diesla na zasilane LNG. Sprzyjać może temu 

fakt, iż fi rma planuje w 2015 roku zwięk-

szyć czterokrotnie transport krajowy (do 

100 000 pojazdów rocznie), przejmując tym 

samym całą odpowiedzialność za transport 

Kriogeniczny zbiornik LNG 
o pojemności 510 l i 4 zbiorniki 
70-litrowe CNG zapewniają zasięg 
ponad 750 km.

Ciągnik Iveco Stralis o mocy 
330 KM zasilany gazem LNG to o 40% 
tańsze paliwo, 3 razy mniej hałasu 
i o 20% niższa emisja CO2.
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do fabryk, między fabrykami oraz dostawę 

produktów gotowych do konsumentów. 

Ikea należy do fi rm znanych ze szcze-

gólnej dbałości o środowisko naturalne, 

prowadzących politykę zrównoważonego 

rozwoju. Firma nieustannie pracuje nad 

ograniczeniem emisji spalin do atmosfe-

ry. Coraz bardziej optymalne wykorzysta-

nie przestrzeni załadunkowej, korzystanie 

z elektrycznych wózków widłowych oraz 

zwiększanie udziału transportu intermo-

dalnego to przykłady działań pokazujące 

jej świadomość i odpowiedzialność ekolo-

giczną. Do 2020 roku Ikea chce zreduko-

wać emisję CO2 w łańcuchu dostaw o 30% 

w porównaniu do roku 2011.

Brak infrastruktury

Na czym polega fenomen gazu LNG? Jest 

to gaz bardzo bezpieczny (niewybuchowy) 

i przede wszystkim ekologiczny (oczysz-

czony z dwutlenku węgla, azotu i ciężkich 

węglowodorów). Główne zalety stosowania 

ciągników zasilanych gazem LNG to eko-

logia (mniejsza emisja dwutlenku węgla do 

atmosfery), ekonomia (mniejsze zużycie pa-

liwa i jego niższa cena) oraz redukcja hałasu 

w porównaniu do samochodów zasilanych 

olejem napędowym. Zainteresowanie cią-

gnikami zasilanymi LNG idealnie wpisuje 

się zatem w fi lozofi ę fi rmy Ikea. 

Przyszłość gazu LNG w Europie maluje 

się w dosyć optymistycznych barwach. Eu-

ropejscy przywódcy planują stworzyć do 

2020 roku tzw. „korytarze transportowe dla 

paliw alternatywnych”, co w praktyce może 

oznaczać wzrost inwestycji w infrastrukturę 

związaną ze stacjami paliw LNG. W Polsce, 

gdzie póki co brakuje wsparcia państwa 

w rozbudowywaniu infrastruktury stacji 

LNG, na inwestycje w pojazdy zasilane tym 

gazem będą mogły sobie pozwolić tylko duże 

fi rmy. Jednak w miarę rozbudowywania in-

frastruktury przez rynkowych potentatów, 

do „rodziny LNG” będą mogły dołączać 

kolejne, mniejsze fi rmy lokalne. Będą one 

korzystały z już wybudowanych stacji LNG 

w Polsce. Dzisiaj można również skorzystać 

z rozwiązań oferowanych przez fi rmę Cryo-

gas M&T, która nie tylko zapewnia dostawy 

LNG, ale również niezbędną infrastrukturę. 

Na tą chwilę w Polsce istnieje stacja LNG 

w Olsztynie oraz w Warszawie dedykowa-

na autobusom miejskim. Kolejna ma zostać 

oddana do użytku w listopadzie 2015 roku 

w miejscowości Śrem. Ponadto, jeśli testy 

samochodów Ikea zakończą się sukcesem, 

to nie wykluczone, że fi rma zdecyduje się na 

budowę takiej stacji w Jarostach. 

Na razie testowane pojazdy tankowane 

są gazem dowożonym przez fi rmę Cryogas 

cysternami. 

„Paliwo LNG ma duży potencjał – wg 

powszechnie dostępnych informacji sza-

cowane zasoby metanu znacznie przewyż-

szają zasoby ropy naft owej, ponadto z roku 

na rok wzrasta w Europie jego dostępność. 

Dzięki temu stosowanie tego paliwa w sa-

mochodach ciężarowych stanie się wkrótce 

bardziej opłacalne i łatwiejsze” – zauważa 

Marcin Barankiewicz. ▐

Łukasz Pluszczewicz
Fot. J. Dynek, Iveco

Marcin Barankiewicz, 
kierownik transportu Ikea w Polsce

„
 Każdy na kogoś czeka i nikt nie chce 

zacząć. Postanowiliśmy spróbować” 

Tankowanie LNG wymaga większej uwagi i bez-
względnego przestrzegania przepisów. 
Rozpoczyna się od połączenia przewodem pojazdu 
z instalacją dla wyrównania potencjałów elektrycznych.

Ze względu na krótki czas testów 
tankowaniem pojazdów zajmują się 
pracownicy Cryogas. Docelowo będą 
to robić przeszkoleni kierowcy.

Czytelnicy niemieckich magazynów specjali-
stycznych: „Lastauto omnibus”, „Trans aktuell” 
oraz „Fernfahrer” zdecydowali o zwycięstwie 
klimatyzatorów postojowych Waeco CoolAir 
w kategorii „Chłodzenie i ogrzewanie”. W pre-
stiżowym rankingu głosujący oceniali zarówno 
wizerunek kilku wiodących marek, jak też jakość 
ich produktów i oferowanego serwisu. 

Nagroda „Best Brand 2015” dołączyła tym 
samym do pokaźnej kolekcji wyróżnień dla 
klimatyzatorów serii CoolAir. Produkty te, 
w pierwszej kolejności, zapewniają kierowcom 
dodatkowy komfort i wygodę w podróży. Ponad-
to jednak umożliwiają im wykonywanie pracy 
znacznie bardziej zrelaksowanymi, a przez to 
także skoncentrowanymi. Klimatyzatory posto-
jowe Waeco CoolAir są nie tylko przemyślane 
w każdym szczególe, ale też doskonale się pre-
zentują. Koncepcja montażu CoolAir sprawia, 
że instalacja wszystkich elementów przebiega 
szybko i sprawnie dzięki wykorzystywaniu już 
istniejących otworów montażowych. Tak samo 
łatwo przebiega demontaż, który – z racji braku 
jakichkolwiek dodatkowych wierceń i otworów 
– nie pozostawia po sobie żadnych śladów.

Klimatyzatory postojowe należą do najpopu-
larniejszych akcesoriów montowanych w pojaz-
dach ciężarowych, co jest o tyle zrozumiałe, że 
zapewniają kierowcom spędzanie obligatoryj-
nych przerw w trasie w przyjaznym klimacie, 
niezależnie od panujących za oknem warunków 
pogodowych. Ich działanie pozwala uniknąć 
zmęczenia i stresu spowodowanego przez upa-
ły. To z pewnością istotny powód, dla którego 
klimatyzatory Waeco CoolAir zdobywają kolejne 
nagrody. ▐

Fot. Dometic

„Best Brand 2015” 
dla Waeco CoolAir
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W 
 ciągu ostatnich miesięcy zarząd 

 OSPTN rozpoczął współpracę za-

 równo z Ministerstwem Infra-

struktury i Rozwoju, jak i Generalną Dy-

rekcją Dróg Krajowych i Autostrad, które 

w długofalowym planie mają na celu do-

stosowanie przepisów prawa do możliwo-

ści technicznych współczesnych pojazdów, 

zmian w infrastrukturze oraz realiach 

biznesowych. Do najbardziej istotnych te-

matów, które wymagają niezwłocznych za-

mian, należy zaliczyć:

Definicja ładunku niepodzielnego 

– ten temat jest niezwykle istotny zarówno 

dla zwykłych ciężarówek, jak i pojazdów 

nienormatywnych. Wyjątkowo restryk-

cyjne podejście organów kontrolnych po-

woduje, że przewoźnicy, którzy dochowali 

należytej staranności, wykupili zezwolenie 

odpowiedniej kategorii i „zmieścili” się 

w wymiarach wskazanych w zezwoleniu, 

mimo wszystko zostali obciążeni karą 

z powodu „podzielności ładunku”. Problem 

ten dotyczy głównie ITD, albowiem dla 

porównania Izba Celna, która także może 

kontrolować pojazdy, podchodzi do tej de-

fi nicji w dużo bardziej logiczny i wyrozu-

miały sposób. Smaczku całej sprawie dodaje 

fakt, że przedstawiciele zarządców dróg, 

w tym GDDKiA, również wyrażają bardziej 

liberalne podejście do tej defi nicji, a mimo 

wszystko dochodzi do niezliczonych kon-

troli i kar nakładanych na przewoźników.

Obiekty mostowe – to główny proble-

mem, jaki obecny zarząd OSPTN postano-

wił rozwiązać w najbliższym czasie. Zmia-

ny w administracyjnym podziale funkcji 

zarządczych polskich dróg publicznych 

doprowadziły do ogromnego poszatkowa-

nia ciągów komunikacyjnych pomiędzy 

wielu lokalnych zarządców dróg. To z ko-

lei doprowadziło do braku jakiejkolwiek 

kontroli nad realnym stanem technicznym 

i możliwościami technologicznymi obiek-

tów drogowych. Kolejny raz nad wyraz 

restrykcyjne pojmowanie i respektowanie 

administracyjnych znaków drogowych 

dotyczących ograniczenia masy całkowitej 

pojazdu, jaki normalnie może poruszać się 

po danym moście, doprowadza do paraliżu 

w przejazdach pojazdami nienormatywny-

mi. Znane są także przypadki, gdy zarządca 

drogi wymusza na przewoźnikach wyko-

nywanie kosztownych ekspertyz mosto-

wych, pomimo że w niedalekiej przeszłości 

pojazdy o znacznie większej masie całko-

witej poruszały się tym szlakiem. Czasami 

od tego samego przewoźnika wymagano 

przedstawienia dwóch ekspertyz mosto-

wych  dotyczących tego samego obiektu. 

Najpierw na przejazd pojazdem o dmc 

120 ton, a tydzień później o dmc 80 ton. 

W tym zakresie OSPTN rozpoczęło współ-

pracę z najbardziej uznanymi ekspertami 

polskiej inżynierii, wpisanymi na listy naj-

lepszych polskich uczelni. Ma to na celu 

udowodnienie znacznie mniejszego od-

działywania specjalistycznych pojazdów 

nienormatywnych na drogę w porównaniu 

ze standardowymi ciężarówkami.

Pilotaż – w trakcie konsultacji z najbar-

dziej doświadczonymi fi rmami pilotują-

cymi w Polsce, które posiadają niezbędne 

licencje i doświadczenie np. na rynku nie-

mieckim, OSPTN doszło do wniosku, że 

kwestia wyposażenia pojazdu pilotującego, 

a przede wszystkim zwiększenie świado-

mości użytkowników dróg oraz doprecy-

Konieczne zmiany
Przez wiele lat transport nienormatywny zmagał się nie tyle z problemami natury 
sprzętowej czy infrastrukturalnej, co z niechęcią i zbyt zachowawczym podejściem 
urzędników. Po zmianach z 2012 roku, które zrewolucjonizowały ten segment w Polsce 
– głównie dzięki aktywności ówczesnego zarządu OSPTN, w którego skład wchodzili 
Przemysław Panas, Kazimierz Skuratowicz oraz Edward Skorupa, nadszedł czas 
na doprecyzowanie przepisów i dalszy ich rozwój.
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zowanie kursów związanych z kierowaniem 

ruchem to najbardziej pilące tematy powią-

zane z eskortą pojazdów nienormatywnych. 

Po konsultacjach z ogólnoeuropejskim sto-

warzyszeniem transportu ciężkiego – ESTA, 

podjęto kroki mające na celu ujednolicenie 

wymogów związanych z pilotażem do stan-

dardów zachodnich. Dzięki temu wzrośnie 

bezpieczeństwo na polskich drogach, a za-

razem ujednolicone zostaną reguły pilotażu 

w Unii Europejskiej.

Projektowanie i budowa infra-
struktury drogowej – dzięki ogromnej 

liczbie inwestycji w polską sieć drogową, 

bez wątpienia wykonywanie przejazdów 

pojazdami nienormatywnymi staje się bar-

dziej przystępne i przewidywalne. Zdarzają 

się jednak przypadki projektowania i budo-

wania dróg na głównych szlakach tranzyto-

wych, które bardzo komplikują lub wręcz 

uniemożliwiają przejazd pojazdami nienor-

matywni. Popularne nasypy na środku rond 

powodują, że standardowe zestawy pojaz-

dów muszą najeżdżać na wyłożone kostką 

wewnętrzne pasy ruchu. W przypadku, gdy 

pojazd nienormatywny, który nie z powodu 

masy, ale np. długości, musi przemieścić się 

po takim obiekcie drogowym, konieczna 

jest przebudowa rond lub zarządca odma-

wia przejazdu. Znane są przypadki dróg eks-

presowych, a nawet odcinki autostrad, które 

z powodu wadliwego projektu zjazdów nie 

nadają się do przejazdów pojazdami nie-

normatywnymi. To z kolei powoduje, że 

ruch pojazdów ciężkich przerzucany jest 

na „stare” drogi krajowe, zamiast odcią-

żać je za pomocą nowych odcinków dróg. 

Z tego powodu OSPTN zwraca uwagę na tę 

kwestię już na etapie projektowania, a kon-

sultacje przeprowadzane z zarządcami dróg 

mają na celu utrwalanie naszych potrzeb. 

Na mniejszą skalę, można przytoczyć kwe-

stie demontażu znaków drogowych. Gdyby 

stosowano systemy łatwego demontowania 

znaków drogowych, nie dochodziłoby do 

licznych uszkodzeń i pretensji ze strony za-

rządców dróg.

Odpowiedzialność za przekrocze-
nia – zmiany w prawie o ruchu drogowym 

oraz ustawie prawo przewozowe, jakie we-

szły w życie w 2012 roku miały na celu m.in. 

zwiększenie odpowiedzialności nadawców 

za nieprawidłowości w transporcie drogo-

wym – głównie w zakresie przeciążeń osi 

oraz nieposiadaniu odpowiednich zezwoleń 

na przejazd. W praktyce zmiany te okaza-

ły się mało skuteczne, aczkolwiek mając na 

uwadze kierunki, jakie wskazują najnowsze 

dyrektywy unijne w zakresie pociągania 

do odpowiedzialności za przeważenia po-

jazdów nie tylko przewoźników, ale także 

i przede wszystkim nadawców, należy się 

spodziewać, że w najbliższym czasie polski 

ustawodawca zaostrzy przepisy związane 

z przyzwalaniem na nielegalne świadczenie 

usług przewozowych przez nierzetelnych 

kontrahentów.

W ramach projektu mającego na celu 

szerokie i kompleksowe nowelizowanie 

przepisów prawnych związanych z dzia-

łalnością fi rm i podmiotów związanych 

z transportem ponadgabarytowym, OSPTN 

podjęło się także reprezentowania interesów 

fi rm świadczących usługi dźwigowe. Okazu-

je się bowiem, że rozbudowa infrastruktury 

publicznej wymaga korzystania z ciężkiego 

i bardzo profesjonalnego sprzętu do podno-

szenia ładunków, co niestety nie idzie w pa-

rze z umożliwieniem podstawienia takiego 

sprzętu na teren budowy. Innymi słowy mó-

wiąc dźwigi, które ze względu na swoje wła-

ściwości są i muszą być wyjątkowo ciężkie, 

bardzo często przekraczają dopuszczalne 

naciski osi. To z kolei uniemożliwia poru-

szanie się takim pojazdem po drogach pu-

blicznych nawet wtedy, gdy zamawiającym 

jest instytucja państwowa. Dlatego OSPTN 

podjęło decyzję przygotowania zmian, któ-

re doprowadzą do stworzenia nowego typu 

zezwolenia na przejazd pojazdami specjal-

nymi, z głównym naciskiem na dźwigi.

Transport ponadgabarytowy to najbar-

dziej spektakularne zlecenia i cele, jakimi 

służą pojazdy specjalne. Dbałość o roz-

wój tej branży powinna być celem samym 

w sobie, albowiem bez odpowiednio przy-

gotowanych procedur ułatwiających wyko-

nywanie usług transportu ciężkiego nie da 

się terminowo ukończyć największych in-

westycji publicznych. ▐

Łukasz Chwalczuk 
Prezes zarządu Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Przewoźników 
Transportu Nienormatywnego, 

prawnik z Kancelarii Prawnej Iuridica
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Tego wymaga nie tylko rozsądek, ale 

klienci. Pojazdy są wizytówką fi rmy 

i często ich marka i stan wpływają na 

decyzję o przekazaniu zlecenia. Szczególnie, 

gdy przewoźnik chce zdobyć nowe kontak-

ty. W dłuższym okresie nic nie zastąpi za-

ufania. Buduje się je na niezawodności, a ta 

również jest w znacznej mierze pochodną 

stosowanego ekwipunku. 

Nagrody rozdane

Po raz kolejny wracamy na wystawę IAA 

w Hanowerze, gdzie wśród nowości były 

również pojazdy do transportu „gabary-

tów”. Grono ściśle wyspecjalizowanych 

producentów jest w zasadzie stałe. W lżej-

szych zastosowaniach oferta się rozszerza 

i coraz to nowi wytwórcy próbują swoich 

sił. Trudno im się dziwić, ponieważ jest to 

lukratywny rynek, bardzo drogich pojaz-

dów. Jest nierozerwalnie związany z bran-

żą budowlaną i wydobywczą, a te mają 

się w najbliższych latach szybko rozwijać 

w skali globalnej. Zamówień nie powinno 

zabraknąć. 

Zdobywcą nagrody „Trailer Innovation 

2015” w kategorii „Koncepcja” został jed-

Od połowy 2014 roku osie MPA są stosowane 
w szerokiej gamie pojazdów Goldhofera. 

Przez ucho igielne
Transport ładunków ponadnormatywnych to nie fotografia. Talent i wiedza nie przysłonią 
jakości sprzętu. Wysokiej klasy naczepy i przyczepy są niezbędne. 

Zawieszenie typu MPA firmy Goldhofer 
wykorzystuje pożytki płynące z kompaktowej 
budowy kolumn McPhersona w pojazdach 
do transportu superciężkich ładunków. 

wahacz

kolumna 
zawieszenia

piasta osi 
BPW Eco-Plus

cylinder 
hamulcowy

bezobsługowe 
łożyska

Modułowy CombiMAX firmy Faymonville jest stosunkowo prostym rozwiązaniem, które 
może wyręczyć w wielu zastosowaniach bardziej wyspecjalizowane pojazdy. 

www.truck-van.pl
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nak stary wyjadacz, fi rma Faymonville. Ju-

rorzy docenili modułową naczepę nisko-

podwoziową CombiMAX (patrz: Truck 

& Van 5/2014), która stanowi wygodną 

alternatywę wobec typowych, ciężkich po-

jazdów modułowych dla użytkowników 

okazjonalnie transportujących bardzo 

ciężkie ładunki. Tworzące ją elementy: 

łabędzią szyję, tylny wózek z teleskopowo 

wysuwaną ramą oraz dodatkowe wózki z 

przodu i z tyłu można zestawiać z dużą 

dowolnością. Dzięki temu pojazd łatwo 

adaptuje się do różnych ładunków i bez 

trudu można go „zwinąć” do wymiarów 

typowego zestawu, co ułatwia poruszanie 

się po drogach publicznych. 

W kategorii „Podwozie” zwycięży-

ło zawieszenie MPA fi rmy Goldhofer, 

które od lata 2014 r. jest montowane 

we wszystkich wariantach naczep tego 

producenta. Mówiąc w uproszczeniu, 

MPA to znane z popularnych samocho-

dów osobowych niezależne zawieszenie 

z kolumnami McPhersona przystosowa-

ne do pojazdów transportujących ciężkie 

ładunki. Zastosowano je w osiach 12-to-

nowych, w tym wleczonych i skrętnych. 

Skok osi to 315 mm, a kąt skrętu sięga 

60 stopni. Konstrukcja zawieszenia do-

brze ochrania elementy układu hamulco-

wego, zapobiegając ich uszkodzeniu. MPA 

jest nieskomplikowane, proste w obsłudze 

i wyjątkowo lekkie. Poleca się je zwłaszcza 

w pojazdach o niskim prześwicie. 

Nowością w ofercie są również mo-

duły samobieżne PST/ES-E wyposa-

żone w zespół napędowy o mocy 150, 

207, 360 lub 390 kW. Dwa spośród 

Naczepa MAX Trailer typu MAX110, 
przeznaczona do transportu maszyn 
budowlanych lub rolniczych. 

Niskopodwoziowa platforma Schwarzmüller to 
zaledwie wycinek z bogatej oferty specjalistycznych 
pojazdów tego producenta. 

Moduły samobieżne Goldhofer PST/ES-E mogą osiągać moc 
150, 207, 360 lub 390 kW. Spełniają ostrą normę emisji Tier 4F, 
a w opcji jest napęd hybrydowy. 
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z kołami skrętnymi w opcji sprawdzi się 

podczas przewozu elementów dźwigów 

oraz balastu. Analogiczna, 3-osiowa na-

czepa MAX300 jest dostępna w wariancie 

przedłużanym. MAX100 i MAX200 to 

3-osiowe naczepy niskopodwoziowe, przy 

czym MAX100 może być wyposażona 

w zagłębienia na koła przewożonych ma-

szyn, co zmniejsza całkowitą wysokość za-

ładowanego zestawu. 

Langendorf był dumny przede wszyst-

kim ze swojej nagrodzonej, izolowanej 

naczepy-wywrotki IsoXX. Jednak na eks-

pozycji była również przykładowa naczepa 

niskopodwoziowa z trzema osiami i za-

głębieniami na koła maszyn osłanianymi 

pomostami. Po sąsiedzku Schwarzmüller 

eksponował niskopodwoziową, 3-osiową 

naczepę wydłużaną i wyposażoną w kłoni-

ce. Firma ta proponuje również wydłuża-

ne naczepy 4-osiowe oraz 3-, 4- i 5-osiowe 

niskopodwoziowe przyczepy, które u więk-

szości wytwórców stanowią uzupełnienie 

gamy naczep. 

Przykładowe pojazdy ze swojej bogatej 

gamy przedstawiła również szwedzka fi rma 

Meusburger. Wyróżniała się naczepa nisko-

podwoziowa z plandeką zamocowaną na 

ramie rozsuwanej na boki. Rozwiązanie to 

pozwala przewozić pod przykryciem m.in. 

maszyny budowlane o szerokości przekra-

czającej szerokość naczepy. 

Na targach były obecne również holen-

derskie naczepy Pacton i Floor. Ta ostatnia 

w postaci rozkładanej teleskopowo platfor-

my z trzema osiami. Ciekawostką był spe-

cjalnie wybrany na targi czerwony kolor 

pojazdów „Limited Edition Passion Red”. 

Jak widać nie tylko limitowane edycje sa-

mochodów osobowych zasługują na takie 

wyróżnienie. 

W zasięgu ręki

Atak na rynki zachodnioeuropejskie 

przypuścili Turcy. Poza doskonale znanym 

u nas Kässbohrerem, który przedstawił ni-

skopodwoziową, dwuosiową naczepę KSLL 

2/2H-18/20 wystąpiła nieznana szerzej fi r-

ma Yalçin Dorse. Analogicznie do naczepy 

Kässbohrera miała odłączaną łabędzią szy-

ję, a ponadto tunel w tylnym, dwuosiowym 

wózku, w którym może schować się np. ra-

mię koparki. 

nich występują w wariancie zgodnym 

z najostrzejszą obecnie normą emisji 

spalin Tier 4F. Na życzenie montowa-

ny jest hybrydowy układ napędowy. 

Nowe moduły Goldhofera są od 30 

do 100% szybsze od poprzedników, 

mają o 27,5% większą siłę ciągu i wy-

różniają się boczną stabilnością wyższą 

o 24%. 

Niemiecki importer Nooteboom prezen-

tował m.in. teleskopowe naczepy-platformy. 

Im lżej, tym większy wybór

Choć nagrody przypadły w udziale 

wyspecjalizowanym producentom o du-

żym doświadczeniu, najwięcej nowości 

przedstawili wytwórcy mniej skompli-

kowanych pojazdów, często debiutujący 

w tej branży. 

Należy do nich MAX Trailer, fi rma 

która powstała w 2012 r. W Hanowerze 

przedstawiła pojazdy różnego kalibru. 

Najcięższa, 4-osiowa naczepa niskopo-

dwoziowa MAX110 była przeznaczo-

na do transportu maszyn budowlanych. 

Z kolei 4-osiowa platforma typu MAX400 

Praktyczny, niemiecki importer 
naczep Nooteboom prezentował 
pojazdy z etykietą „na sprzedaż”. 

Naczepa niskopodwoziowa Langendorf z zagłębieniami na 
koła przewożonych maszyn. Zagłębienia można zasłonić 
pomostami, co sprawia, że pojazd jest bardziej uniwersalny. 

Naczepa-platforma MAX410 z zespołem osi 
skrętnych, doskonała do transportu elementów 
dźwigów lub balastu. 

Firma Demarko Komarec, która produkuje 
naczepy w Bytomiu, oferuje pojazdy liczące 
od 2 do 8 osi z bogatym wyposażeniem 
standardowym i opcjonalnym. 

Kässbohrer nie odpuszcza żadnego typu 
transportu. Poza typowymi naczepami ma również 
wyspecjalizowane pojazdy, w tym niskopodwoziówki 
do przewozu ładunków ponadnormatywnych. 

Fiński importer przyprowadził do Hanoweru 
włoskie naczepy FCM. Ich wytwórca specjalizuje 
się w niskopodwoziowych pojazdach do 
transportu… pojazdów i maszyn, ale nie tylko. 
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Na koniec miły polski akcent: w jed-

nej z hal prezentowała się fi rma Demarko 

Komarec, której zakład produkcyjny mie-

ści się w Bytomiu. Przedstawiła 4-osiową 

naczepę niskopodwoziową z łabędzią szyją 

i rozkładanymi pomostami z tyłu. Oferta 

obejmuje naczepy o liczbie osi od 2 do 8, 

w tym rozciągane teleskopowo o długości 

dochodzącej do 40 m. Maksymalna sze-

rokość pojazdów Demarko to 3,5 m. Na-

bywcy mają do wyboru mnóstwo opcji. 

Za ich pomocą można dostosować pojazd 

do szczególnych wymagań. Firma nie jest 

nowa, ma ponad 20 lat, choć w branży „ga-

barytów” działa dopiero od kilku lat. Mimo 

to odnalazła się w tym trudnym segmencie, 

a większość zamówień pochodzi z wymaga-

jącego rynku niemieckiego. 

Własną ekspozycję przygotowała również 

fi rma ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH, która 

zajmuje się sprzedażą i wynajmem specjali-

stycznych pojazdów, zarówno naczep i przy-

czep, jak i ciągników siodłowych. Współpra-

cuje m.in. z Faymonvillem, MAX Trailerem, 

VSE oraz Kässbohrerem. Zważywszy na ela-

styczność wymaganą przy transporcie gaba-

rytów, taka oferta może okazać się interesu-

jąca nie tylko dla „młodzików”, ale również 

dla przewoźników od dawna działających 

w branży. Możliwość szybkiego uzupełnie-

nia taboru przyda się, gdy we własnym bra-

kuje pojazdu danego typu lub kiedy liczba 

zleceń przekracza możliwości obsłużenia 

ich własnymi siłami. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Faymonville, Goldhofer, 

Turecka firma Yalçin Dorse prezentowała 
podczas IAA naczepę z odłączaną łabędzią szyją, 
wygodną do przewozu maszyn budowlanych. 

Meusburger dba o „higienę”. Do swoich pojazdów proponuje plandeki, 
które dzięki rozsuwanym na boki stelażom mogą osłonić przed kaprysami 
pogody nawet ładunki o bardzo nietypowych wymiarach. 

SL-AIR

Pneumatyczne zawieszenie

BROSHUIS B.V. 
Thomas Borkowski ,  Industrieweg 22 

8263 AD Kampen Holandia
T +48 531 118 787
E contact@broshuis.com
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SL-Air to niezależne pneumatyczne 

zawieszenie, 60 t ładowności przy niż-

szej masie własnej naczepy, 12 t (o 2 t 

więcej niż w SL-Trailer) nacisku na oś, próg 

załadowczy na poziomie 79 cm i stabilne, 

sztywne podwozie (wzrost o 40%). Nacze-

pę zbudowano ze standardowych części, co 

zapewnia niskie koszty utrzymania oraz ich 

dużą dostępność.

Maksymalny kąt skrętu kół w SL-Air

wynosi 30 stopni, o ok. 10 więcej niż 

w konwencjonalnym rozwiązaniu. Naczepa 

4-osiowa SL-Air może wykonywać pracę do 

tej pory obsługiwaną przez naczepy 5-, a na-

wet 6-osiowe.

W ciągu ostatnich tygodni spora liczba 

naczep Broshuis SL-Air trafi ła do przewoź-

ników. Nowy układ zawieszenia przejechał 

już tysiące kilometrów, a klienci nie szczę-

dzą pochwał… Nowe naczepy do przewozu 

gabarytów wyróżniają się niespotykanym 

zachowaniem na drodze, niskim progiem 

załadunkowym i wysoką ładownością. 

Większość zamówionych naczep wyposa-

żona została w hydrauliczny układ kierow-

niczy sterowany ręcznie. Radiowy system 

sterowania pojazdem pozwala kierowcy 

wjechać nawet w trudniej dostępne miejsca 

załadunku i rozładunku. Sterowanie nacze-

pą do tyłu i do przodu może odbywać się 

przy maksymalnej prędkości 25 km/h.

„Cud techniki” – tak właściciel fi rmy H & H 

Schmidt HeideTransporte nazywa nową na-

czepę SL-Air fi rmy Broshuis. „Jestem zasko-

czony, że samokierująca naczepa z pneuma-

tycznym zawieszeniem może tak pracować.”

Nie tylko Hermann Schmidt bardzo po-

zytywnie ocenia SL-Air. Wiele fi rm, w tym 

David Hogg czy Potteries Heavy Haulage, 

zamówiło drugi egzemplarz natychmiast po 

rozpoczęciu pracy pierwszego. Pierwszym 

użytkownikiem naczep SL-Air była angiel-

ska fi rma transportowa Finnie Heavy Hau-

lage, która zastąpiła 4-osiowymi naczepami 

SL-Air tradycyjne 6-osiowe niskopodwo-

ziówki. „Mój 4-osiowy SL-Air jest bar-

dziej stabilny i można na niego załadować 

prawie tyle samo, więc decyzja o zakupie 

właśnie tej naczepy nie była trudna. 4-osio-

wy SL-Air mieści się w wymogach praw-

nych. W rezultacie nie mam problemów i 

nie tracę czasu na zdobywanie zezwoleń 

w każdym miejscu w Europie. To sprytne 

rozwiązanie” – mówi Alan Finnie.

Wśród klientów, którzy od razu dostrze-

gli zalety nowej gamy naczep niskopodwo-

ziowych i zdecydowali się złożyć zamówie-

nie, znalazły się również takie fi rmy, jak: 

Tabergs Akeri, BTS, Hudson Trailers, Woc-

ken Spedition, H. Susenburger i Korduan 

Transporte.

Gama naczep SL-Air cały czas się posze-

rza. Obecnie oferowane są jako 3- i 4-osio-

we naczepy niskopodwoziowe, dostępne 

z nadkolami i rampą załadunkową. W trakcie 

przygotowywania jest naczepa dostosowana 

do zamontowania żurawia. Rozwiązanie to 

ma wejść do produkcji w 2016 roku. ▐

KD
Fot. Broshuis

„Cud techniki”„Cud techniki”
Podczas ubiegłorocznych targów IAA w Hanowerze Broshuis zaprezentował swoją 
najnowszą naczepę niskopodwoziową SL-Air do przewozu ponadgabarytów. 
Zaraz po targach posypały się zamówienia. W maju pierwszy egzemplarz zaczął jeździć 
w barwach brytyjskiej firmy Finnie Heavy Haulage. 

Niezależne zawieszenie pneumatyczne po-
zwoliło zmniejszyć masę naczepy, jednocześnie 
zwiększając jej możliwości przewozowe. 

W nowej naczepie SL-Air koła mogą się skręcać 
o kąt 30O, to o 10 więcej niż w poprzedniej wersji. 
Dzięki temu naczepa jest łatwiejsza w obsłudze.
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Zmieniło się nawet nazewnictwo: coraz 

częściej zamiast o pomocy drogowej 

mówi się o ratownictwie drogowym. 

Wpłynął na to charakter pracy, która teraz 

polega w dużej mierze na likwidowaniu 

skutków wypadków drogowych. Wraz z po-

stępem technicznym i polepszeniem jakości 

samochodów konieczność dokonywania 

napraw na szosie czy holowania zepsutego 

pojazdu do warsztatu uległa ograniczeniu. 

Ciężej i szybciej

Nowoczesne pojazdy pomocy drogowej 

zostały ukształtowane przez współczesny 

transport i jego wymagania. Ćwierć wie-

ku temu jeden z najcięższych pojazdów na 

naszych drogach, trzyosiowy Jelcz 316 miał 

dopuszczalną masę całkowitą bez mała 20 t 

przy masie własnej 11 t. Z przyczepą mógł 

tworzyć zestaw o dmc 32 t. Popularny, 

10-metrowy autobus Autosan H9-20 miał 

masę własną 8,4 t, a przegubowy Ikarus 280 

– 12,5 t. 

Obecnie w dalekim transporcie dominują 

zestawy naczepowe o dmc przekraczającej 

nieraz 40 t przy masie własnej co najmniej 

13÷14 t. Następca dziesięciometrowego H9, 

Autosan A1010T Lider ma masę własną 9,4 t,

a typowy w dużych, polskich miastach, 

przegubowy Solaris Urbino 18 osiąga masę 

własną od 14 t wzwyż. Pomoc drogowa ma 

do czynienia z pojazdami, które są nie tylko 

cięższe, ale mają również większe wymiary. 

Kolejnym czynnikiem jest czas. Traci go 

uszkodzony pojazd oraz wszystkie te, któ-

rym blokuje ruch na drodze. Tymczasem 

powiedzenie „czas to pieniądz” nigdy nie 

było prawdziwsze niż w obecnym trans-

porcie drogowym, w którym punktualność 

jest cnotą najwyższą, obok dobrej ochrony 

ładunku. Zadaniem specjalistycznego ho-

lownika jest wydobyć uszkodzony pojazd 

z opresji i udrożnić przejazd tak szybko, jak 

to możliwe. 

Specjaliści dla specjalistów

W porównaniu z dawnymi holowni-

kami, nierzadko konstruowanymi przez 

rozliczne przedsiębiorstwa transportowe 

na własne potrzeby przy użyciu np. skró-

conych podwozi Jelczy „ogórków”, te obec-

ne są znacznie większe i mogą wykonywać 

więcej funkcji. Najcięższe pojazdy budo-

wane są na czteroosiowych podwoziach, 

które pozwalają zamontować niezbędny 

osprzęt i umożliwiają holowanie zestawów 

naczepowych bez konieczności ich rozła-

dowywania. 

Zabudowa pojazdu specjalistycznego 

mieści sprzęt niezbędny do udzielania 

wszechstronnej pomocy na drodze oraz 

Anioły żółte Anioły żółte 
i w innych kolorachi w innych kolorach

Pojazdy udzielające pomocy na drodze uległy kolosalnej 
przemianie na przestrzeni minionych lat. Dziś są nie tylko 
narzędziami do pracy, ale również obiektem podziwu. 

Superciężka, pięcioosiowa Scania z żurawiem przyda-
je się najbardziej na początkowym, a zarazem 

najtrudniejszym etapie prac, gdy trzeba unieść uszkodzo-
ny pojazd, wyciągając go np. z przydrożnego rowu. 
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Ciężki holownik na podwoziu 
MAN. Za kabiną znajduje się 
dodatkowy żuraw. 

Pojazd ratownictwa drogowego firmy Szczęśniak, 
na podwoziu Scanii. Dobrze widoczny wysięgnik telesko-
powy z ramą do chwytania holowanego pojazdu za koła. 

zabezpieczenia miejsca awarii lub wypad-

ku. Głównym elementem nadwozia jest 

ulokowane z tyłu ramię unoszone dwoma 

siłownikami teleskopowymi z wysięgni-

kiem teleskopowym zakończonym uchwy-

tem, który umożliwia złapanie uszkodzo-

nego pojazdu. Z ramieniem głównym jest 

niekiedy zintegrowany żuraw. Tzw. rama 

okularowa pozwala pochwycić pojazd za 

koła pierwszej lub ostatniej osi. Za pomocą 

dodatkowych akcesoriów (chwytaków, wi-

dełek) można chwycić zepsuty pojazd tak-

że za oś, ramę lub resory. Do wciągnięcia 

ciężarówki lub autobusu na uchwyt służą 

wciągarki. Podczas wyciągania pojazdu na 

drogę oraz mocowania go do uchwytu, ho-

lownik jest stabilizowany za pomocą pod-

pór. Jednocześnie odciążają one zawiesze-

nie podczas najtrudniejszego etapu działań 

– unoszenia. Na przedzie, za kabiną lub 

pod zderzakiem montuje się balast, który 

także służy ustabilizowaniu pojazdu po-

mocy drogowej, tak na postoju, jak i pod-

czas jazdy. Przy tylnym zawieszeniu mon-

tuje się blokadę, która łączy na sztywno 

most napędowy i ramę holownika. Dzię-

ki niej łatwiej jest zachować stateczność 

w czasie holowania z maksymalnie wysu-

niętym wysięgnikiem teleskopowym. 

Udźwig głównego ramienia defi niuje 

przydatność pojazdu do udzielania pomocy 

poszczególnym typom pojazdów. Najcięż-

sze z ramion stosowanych przez polskich 

wytwórców zabudów specjalistycznych 

mają udźwig do 30 t w stanie złożonym i do 

kilkunastu przy maksymalnym rozłożeniu. 

Bez trudu radzą sobie z typowymi pojazda-

mi użytkowymi, a wysięgniki z uchwytami 

pozwalają holować nie tylko typowe cięża-

rówki, ale również nisko zawieszone ciągni-

Flagowy OMArS Rotator 140TR o zasięgu do 16 m 
i udźwigu do 46 t. Poza dźwigiem okular do holowania.

Pomoc z Ameryki: ten Mack mógłby być już zabytkiem, jednak nadal służy swojemu 
właścicielowi. Zabudowa jest stosunkowo nieskomplikowana, ale solidna. 
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MASAM S. Małaszek jest dystrybutorem produktów renomowanej fi rmy OMArS na 
terenie Polski.

OMArS jest producentem wysokiej jakości sprzętu do pomocy drogowej i holowania. 
Od 25 lat wykonuje zabudowy na wszystkich rodzajach podwozi, od najmniejszych 
(Pick-Up) po największe i najcięższe podwozia 4- i więcej osiowe. 

Wysoki poziom zaawansowania technicznego produktów oraz nowe rozwiązania 
techniczne jak również materiały i badania sprawiają, że marka OMArS jest wiodą-
cym producentem w branży w Europie i na świecie.

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y  D O  Z A P O Z N A N I A  S I Ę  Z  O F E R T Ą !

OMARS Polska – MASAM S. Małaszek,
ul. Żeromskiego 47 lok.3, 26-110 Skarżysko-Kam.
tel.  41 2608021, fax 41 2412140, kom. 504 702 504
e-mail: info@omars.pl

P r o d u k t y  O M A r S
 Platformy stalowe
 Platformy aluminiowe
 Holowniki miejskie

 Holowniki ciężkie
 Rotatory
 Pojazdy specjalne

 Akcesoria do platform
 Wysięgniki holownicze

www.omars.pl



Kto pierwszy?

Zabudowa wyposażona jest w oświetlenie 

ostrzegawcze: pomarańczowe, jeśli pojazd 

należy do prywatnej fi rmy lub niebieskie, jeśli 

znajduje się w gestii straży pożarnej. W naszym 

kraju ciężkimi pojazdami ratownictwa drogo-

wego dysponują obie te grupy użytkowników, 

co prowadzi do walki konkurencyjnej i od daw-

na wywołuje dyskusję w środowisku właścicie-

li fi rm pomocy drogowej. Jej podłoże można 

streścić w dwóch zdaniach: „darmowa” pomoc 

strażaków fi nansowana przez podatników czy 

płatna pomoc prywatnych fi rm fi nansowana 

z ubezpieczeń? 

Główne ramię holownika jest szczelnie 

obudowane szafk ami, mieszczącymi osprzęt 

i akcesoria. Typowe wyposażenie obejmuje 

agregat prądotwórczy, sprężarkę, palniki 

acetylenowo-tlenowe, nożyce hydrauliczne, 

poduszki pneumatyczne do podnoszenia 

pojazdów, gaśnice czy zestaw ratowniczy 

do udzielania pomocy ofi arom wypadku. 

Ponadto znajdują się tam łańcuchy, liny, 

haki, kable rozruchowe, rękawice, latarki, 

kamizelki odblaskowe, kaski oraz pachołki 

i taśmy do zabezpieczenia terenu. Na wysię-

ki low-deck oraz niskopodłogowe autobusy 

o długich zwisach: przednim i tylnym. Siła 

uciągu podstawowej wciągarki dochodzi 

do 30 t. Pomocnicze mają w granicach od 

kilkunastu do ponad 20 t. Niekiedy montuje 

się dodatkowy żuraw za kabiną. Do napę-

du urządzeń hydraulicznych stosowane są 

pompy hydrauliczne napędzane przez silnik 

holownika. 

Ważnym elementem ułatwiającym prze-

prowadzenie akcji jest radiowe sterowa-

nie funkcjami pojazdu, za pomocą pilota. 

Pozwala ono operatorowi ocenić sytuację 

z dystansu oraz z bezpiecznej odległości 

obserwować przebieg pracy. Na wszelki 

wypadek jest ono zdublowane przez awa-

ryjne sterowanie za pomocą dźwigni za-

montowanych na nadwoziu. 

Nieoczywistym, ale istotnym elemen-

tem jest wyprowadzenie z holownika 

złączy do elektrycznej i pneumatycznej 

instalacji uszkodzonego pojazdu. Za ich 

pomocą można m.in. odblokować zaci-

śnięte hamulce w zepsutej ciężarówce, co 

jest pierwszym krokiem pozwalającym 

przeciągnąć ją gdziekolwiek na jej wła-

snych kołach. 

gnikach montuje się oświetlenie używane 

podczas nocnych akcji. Górną część zabu-

dowy pokrywają blachy ryfl owane, które 

stanowią pomost ułatwiający obsługę i kon-

serwację holownika. 

Do zabudowy wybiera się pojazdy 

3- lub 4-osiowe z napędzanymi co naj-

mniej dwiema osiami. Do najcięższych za-

dań przeznaczone są holowniki z napędem 

6×6 lub 8×8. 

Ciężkie pojazdy ratownictwa drogowego 

są oferowane w Polsce przez fi rmy Tevor 

i OMArS Polska – MASAM S. Małaszek 

– obie ze Skarżyska-Kamiennej oraz wy-

specjalizowane w samochodach pożarni-

czych spółki Szczęśniak Pojazdy Specjalne 

i „Wawarzaszek” Inżynieria Samochodów 

Specjalnych – obie z Bielska-Białej. Opraco-

wane u nas pojazdy reprezentują światowy 

poziom i można je dopasować do potrzeb 

konkretnego odbiorcy. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, OMArS

Wciągarki mają różne zastosowania. 
Niekiedy przeciągają na twardy grunt 
pojazd, który wypadł daleko w pole. 
Przeważnie jednak wciągają go na 
ramę do holowania. 

Oprócz tablicy sterowniczej znajdującej się z boku nadwozia, 
do sterowania urządzeniami zamontowanymi na holowniku 
służy często pilot. Patrząc z dystansu na miejsce akcji, można 
podejmować lepsze decyzje i szybciej reagować, gdy coś nie 
wychodzi. Poza tym tak jest bezpieczniej. 

Rama okularowa oraz żuraw 
wyposażony w różne typy chwytaków 
sprawiają, że holownik jest uniwersalny 
i może ciągnąć praktycznie każdy typ 
ciężarówki czy autobusu. 

Potężne podpory o „czołgowym” 
rozmiarze przydają się przy 
unoszeniu najcięższych pojazdów. 

Czteroosiowe podwozie pozwala nie tylko 
holować bardzo ciężkie pojazdy, ale również 
jest bardziej stabilne podczas pracy. 

Skrzynia na zderzaku zawiera balast, 
który równoważy masę unoszonego 
lub już holowanego pojazdu. 

Pomoc drogowa na podwoziu Nissana będzie 
bohaterem reportażu emitowanego w programie 

„Na Osi” na antenie Motowizja i Tele5.
Zapraszamy do oglądania.
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Dzięki urządzeniom tego rodzaju moż-

na sporo zyskać. Działają niezależ-

nie od silnika, zatem na postoju nie 

trzeba go włączać. W kabinie jest nie tylko 

chłodno, ale i cicho. Kierowca ma spokój 

i oszczędza na paliwie. 

Należąca do Grupy Dometic fi rma WA-

ECO proponuje dwa typy urządzeń zasila-

nych sprężarką: klimatyzator dachowy Cool-

Air RT 880 oraz dzielony CoolAir SP 950. 

Obydwa wyróżniają się estetycznym wyglą-

dem, harmonizującym z sylwetką pojazdu. 

Można je montować bez wiercenia i prze-

cinana elementów kabiny. Mają certyfi kat 

zgodności z ADR wystawiony przez TÜV. 

Razem lub osobno

Dachowy CoolAir RT 880 jest monto-

wany w miejsce szyberdachu. Wystarczy go 

założyć, podłączyć i gotowe. Pasuje niemal 

do wszystkich typów pojazdów oferowanych 

w Europie. Zapewniają to zestawy instalacyj-

ne dostosowane do poszczególnych typów 

ciężarówek. Oprócz panelu sterowania na 

urządzeniu do kompletu należy wygodny 

pilot. RT880 odznacza się wysoką wydajno-

ścią, a ponieważ czynnik chłodniczy pracuje 

w hermetycznie zamkniętym układzie, nie 

trzeba go uzupełniać, co jest bardzo wygodne. 

CoolAir SP 950 jest klimatyzatorem dzie-

lonym. Płaski parownik (wymiennik ciepła) 

montuje się na dachu, natomiast skraplacz na 

tylnej ścianie kabiny. Wymiennik wystaje po-

nad dach zaledwie na 5,8 cm. Dlatego SP 950 

wyjątkowo nadaje się do pojazdów, których 

wysokość zbliża się do maksymalnej, jaką do-

puszczają przepisy. Można go zamontować na 

szczycie podwyższonej kabiny lub pod spoj-

lerem. Ta druga cecha sprawia, że z łatwo-

ścią dopasowuje się do kabin stosowanych 

w ciężarówkach MAN TGS czy TGX z kabi-

ną XLX. Idealnie pasuje również do nowego 

Volvo FH. Podobnie jak w przypadku RT 880 

niepotrzebne jest wykonywanie otworów czy 

cięć. Skraplacz montowany jest do ramy, któ-

rej kształt dobiera się do typu samochodu. 

Moc obu typów CoolAir wg normy ISO 

5151 wynosi 850 W przy mocy sprężarki 

1000 W. 

Moc mocy nierówna

Warto pamiętać, że wysoka moc nie za-

wsze świadczy o użyteczności klimatyzatora. 

Zbyt mocne urządzenie będzie szybko wy-

czerpywać akumulator. Wcześnie się wyłączy 

i dodatkowo będzie przyspieszać starzenie się 

baterii. Ponadto bardzo mocne klimatyzato-

ry postojowe często mają dwa kompresory, 

które działają tylko podczas jazdy, natomiast 

kilka minut po wyłączeniu zapłonu jeden wy-

łącza się i urządzenie działa mniej wydajnie. 

Niektórzy „sprytni” producenci podają 

moc klimatyzatora wyższą niż moc sprężarki 

– gdyby to była prawda, oferowaliby perpetuum 

mobile. Inni określają ją wg normy japońskiej, 

która przewiduje testy produktów w znacznie 

łagodniejszych warunkach niż ISO 5151. 

Wybierając klimatyzator, należy zwracać 

uwagę na jego masę i gabaryty, gdyż mają 

wpływ na zużycie paliwa przez pojazd. Du-

żym plusem jest łatwy, a zatem szybki i tani 

montaż urządzenia oraz duża sieć serwiso-

wa producenta. 

Alternatywą do klimatyzatorów sprężar-

kowych są tzw. „wodne”. Ich działanie opiera 

się na rozpylaniu mgły wodnej. Są znacznie 

tańsze niż sprężarkowe, ale działają skutecz-

nie jedynie przy bardzo małej wilgotności 

powietrza, co sprawia, że w warunkach eu-

ropejskich są właściwie bezużyteczne. Nie-

dogodnością jest konieczność uzupełniania 

wody, a jeszcze większą fakt, że przy wyso-

kiej wilgotności dodatkowo „zagęszczają at-

mosferę” w kabinie, przyczyniając się wręcz 

do zmniejszenia komfortu wypoczynku. ▐

Fot. Dometic 

Jak chłodno, jak dobrze… 
Klimatyzatory postojowe zapewniają doskonałe warunki do wypo-
czynku, a wypoczęty kierowca to bezpieczny transport. Wybierając 
klimatyzator, warto brać pod uwagę nie tylko jego moc. 

Dzielony klimatyzator SP 950 z płaskim parownikiem nadaje się szczególnie do wysokich 
kabin. Jest bardzo wydajny, a korzystając z zestawu montażowego dla danego typu pojazdu 
można go równie łatwo założyć, jak i zdjąć.

Klimatyzator dachowy CoolAir RT 880 ma tryb 
pracy automatycznej i zabezpieczenie przed zbyt
niskim napięciem akumulatora. Obudowa jest 
odporna na promieniowanie ultrafioletowe. Moż-
na ją również polakierować na dowolny kolor. 

 www.waeco.pl
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na spółka będzie miała jeszcze 

większe możliwości udoskona-

lania produktów oraz usług, co 

mam nadzieję, dostrzegą nasi 

fi nalni odbiorcy. Cały proces 

przebiega szybko! W Polsce już 

dziś możemy zaoferować klien-

tom lepsze produkty i dodatko-

we korzyści, m.in. program My 

Inner Strenx – dotyczący ścisłej 

współpracy pomiędzy naszymi 

klientami w zakresie użycia tej 

oferowanych stali: Domex, 

Weldox i Optim?

Od samego początku kon-

centrowaliśmy się na tym, by 

nowy produkt skupiał w sobie 

najlepsze cechy dotychczaso-

wych trzech marek. Uważam, 

że Strenx doskonale spełnia te 

kryteria. Fuzja spółek pozwoliła 

na połączenie ponad 50 lat do-

świadczenia w zakresie sposobu 

produkcji oraz, co ważniejsze, 

Bezproblemowa 
produkcja,
dzień po dniu, 
rok po roku
O połączeniu firm SSAB i Ruukki, 
najnowszej stali Strenx oraz przyszłości 
branży rozmawiamy z Tobiasem Svenssonem, 
prezesem zarządu SSAB Polska.

Tobias Svensson do zespołu Grupy SSAB dołączył w 2001 roku. 
W Polsce jest od 2004 roku. W kwietniu 2009 roku został dyrektorem 
zarządzającym Tibnor w Polsce. W wyniku fuzji Tibnor i SSAB w 2011 
roku zajął stanowisko dyrektora zarządzającego nowopowstałej spółki.
2011 SSAB Poland Sp. z o.o. (Polska)
  dyrektor zarządzający/prezes zarządu
2009–2011 Tibnor Sp. z o.o. (Polska)
  dyrektor zarządzający/członek zarządu
2006–2009 Tibnor Sp. z o.o. (Polska)
  dyrektor ds. zakupów i logistyki/ członek zarządu
2004–2006 Tibnor Sp. z o.o. (Polska)
  dyrektor ds. zakupów/ członek zarządu
2001–2004 Tibnor AB (Szwecja)
  kupiec

podstawę do zbudowania nowej, 

jeszcze lepszej fi rmy.

 

Czy fi nalny odbiorca do-

strzeże te zmiany? Jakie 

korzyści z połączenia tak 

silnych na rynku marek od-

niosą państwa klienci?

Proces fuzji zawsze stanowi 

wyzwanie, jednak ze strony obu 

wcześniejszych spółek widzę ol-

brzymie zaangażowanie. W cen-

trum naszej uwagi są zawsze 

klienci i to dla nich staramy się, 

by jakiekolwiek zmiany były 

zmianami na lepsze. Połączo-

czenia sił SSAB i Ruukki, 

zrewolucjonizuje rynek? 

Stal Strenx łączy w sobie wła-

sności trzech wiodących pro-

duktów: stali konstrukcyjnych 

o wysokiej wytrzymałości, a przy 

tym jest od nich jeszcze lepsza. 

Produkt posiada pewne unikal-

ne cechy, które gwarantują bez-

problemową produkcję, dzień 

po dniu, rok po roku. 

W jaki sposób udało się 

osiągnąć tak wysokie para-

metry, praktycznie zastępu-

jąc trzy rodzaje dotychczas 

ki opierały się na podobnych 

wartościach, takich jak dbałość 

o klienta oraz produkcja wyrobów 

wysokiej jakości. Te podobień-

stwa, a jednocześnie możliwość 

czerpania z różnych doświadczeń 

obu spółek stanowiły solidną 

Jak połączenie fi rm SSAB 

i Ruukki wpłynęło na pań-

stwa działalność, zarówno 

jeżeli chodzi o organizację, 

jak i produkty?

Kluczowe obszary działalno-

ści zarówno SSAB, jak i Ruuk-

wykorzystywania wysokowy-

trzymałej stali. W efekcie po-

zwoliło nam to na stworzenie 

jeszcze lepszego produktu.

Do kogo skierowana jest ta 

oferta? Jaka branża powin-

na być najbardziej zaintere-

sowana tą stalą? 

Strenx przeznaczona jest dla 

sektorów, w których wytrzyma-

łość konstrukcyjna i redukcja 

masy stały się kluczowymi czyn-

właśnie stali. My Inner Strenx 

to program, którym SSAB po-

twierdza jakość projektu i za-

stosowania stali o wysokiej wy-

trzymałości. Dla użytkowników 

końcowych to gwarancja pro-

duktów wykonanych z dosko-

nałej stali i przy pomocy najlep-

szych metod produkcji.

Czy nowa stal Strenx, która 

jak rozumiem jest właśnie 

pierwszym owocem połą-

» Fuzja spółek pozwoliła na połączenie 
ponad 50 lat doświadczenia 

w zakresie sposobu produkcji oraz, 
co ważniejsze, wykorzystywania 

wysokowytrzymałej stali «
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nikami, wpływającymi na kon-

kurencyjność fi rm. Mowa przede 

wszystkim o branży dźwigowej, 

przeładunkowej i transportowej. 

Strenx to doskonały wybór rów-

nież do zastosowań rolniczych, 

jak i w konstrukcjach ciężkich 

maszyn mobilnych, w taborach 

kolejowych oraz w morskim 

wysokiej jakości produktów 

i usług (m.in. terminowość 

dostaw, stała jakość produk-

tu czy jego dostępność) stały 

się powszechnym standardem 

w branży. Rozwój techniczny 

produktów trwa cały czas. Dla-

tego blisko współpracujemy 

z naszymi klientami, aby stale 

» Ściśle współpracujemy z wieloma 
naszymi klientami i wspieramy ich już 

na etapie rozwoju produktu «

Strenx to najszerszy w skali globalnej wybór stali konstrukcyjnych 
o wysokiej wytrzymałości, zarówno w kategoriach wytrzymałości, jak 
i zakresu wymiarów. Granice plastyczności zawierają się w przedzia-
le od 600 Mpa aż do 1300 Mpa. To najbardziej wytrzymała stal kon-
strukcyjna dostępna na rynku. Stal Strenx oferowana jest w postaci 
blach, taśm i rur o grubości w zakresie od 0,7 mm do 160 mm.

przemyśle wydobywczym i sek-

torze budowlanym. W przypad-

ku pytań zachęcamy do kontaktu 

z naszym menedżerem ds. rozwoju 

technicznego, który oceni proces 

produkcji oraz wskaże korzyści, 

jakie producent odniesie dzięki 

wykorzystywaniu stali Strenx.

Czy za Strenx trzeba będzie 

zapłacić więcej niż za do-

tychczas oferowane stale? 

O ile wzrośnie cena?

Nie, cena produktu pozostaje 

bez zmian. Natomiast w ramach 

tej ceny oferujemy pełen pakiet 

dodatkowych korzyści dedyko-

wanych naszym klientom.

Jak na przestrzeni ostatnich 

10 lat zmieniła się stal i ocze-

kiwania co do jej jakości? Jak 

ewoluował rynek?

Rynek stali jest bardzo zróż-

nicowany, stąd trudno mówić 

o nim w kategoriach ogólnych. 

Sądzę jednak, że wzrosła wiedza 

na temat zalet oraz sposobów 

wykorzystywania wysokowy-

trzymałej stali. Aspekty, które 

dotychczas były wyróżnikiem 

udoskonalać zarówno nasze pro-

dukty, jak i usługi.

Czego w tej branży należy się 

spodziewać w przyszłości?

W branży stalowej panuje 

niekończąca się walka o popra-

wę wydajności. Stal o większej 

wytrzymałości otwiera drogę dla 

produktów o mniejszej masie 

uzyskanej dzięki użyciu cieńszej 

stali. Przykładowo dzięki mniej-

szej masie, dźwigi mogą sięgać 

dalej, wywrotki przewozić więcej 

ładunku, pociągi jeździć szyb-

ciej. Naszym wkładem w osią-

gnięcie tego celu jest doskonała 

stal, wsparcie innowacji oraz 

wyspecjalizowana wiedza na te-

mat tworzenia zaawansowanych, 

super-wytrzymałych produktów. 

Tak naprawdę wszystko zaczyna 

się od projektu. Ściśle współ-

pracujemy z wieloma naszymi 

klientami i wspieramy ich już na 

etapie rozwoju produktu.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała 
Katarzyna Dziewicka

Fot. SSAB

-

-
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S tworzenie oleju silnikowego wydaje 

się proste – wystarczy wybrać bazę 

olejową, skomponować pakiet dodat-

ków, wymieszać jedno z drugim i gotowe. 

Niestety jest to znacznie bardziej skom-

plikowany proces, a poszczególne dodatki 

wcale nierzadko ze sobą „konkurują”, czyli 

poprawiając jeden z parametrów, pogarszają 

inne. Zanim uzyskamy właściwą formulację 

trzeba więc przetestować nawet kilka tysięcy 

różnych mieszanek.

„Rodzina olejów Vecton to efekt 20  000 

testów w laboratoriach, 2,5 mln km testów 

silnikowych w 200 różnych testach oraz 

1,2 mln km  podczas testów drogowych, 

w których wały korbowe silników testowych 

wykonały łącznie ponad 4 mld obrotów. To 

pozwoliło nam dokładnie sprawdzić właści-

wości olejów Vecton” – mówi Paweł Mastale-

rek, szef działu technicznego Castrol w Polsce. 

Temperatura i prędkość

Przyjrzyjmy się testom, które sprawdzają 

kilka parametrów oleju i silnika jednocze-

śnie. Takim testem jest test organizacji API 

Sequence IIIG, który jest jednym z koniecz-

nych do przeprowadzenia podczas uzyski-

wania norm API, np. CJ-4. Test ten opiera 

się na pracy silnika przy wysokiej prędko-

ści i w wysokiej temperaturze. Jednocze-

śnie podczas testu mierzony jest wzrost 

lepkości oleju, ochrona jaką olej dostarcza 

w wysokich temperaturach, osady wysoko-

temperaturowe oraz zużycie oleju i zużycie 

kluczowych elementów silnika. Olej w tym 

teście rozgrzewa się do 150°C, a ciecz chło-

dząca do 115°C.

Castrol Vecton 10W-40 LS podczas prze-

prowadzania testu zapewnił o 68% wyższą 

ochronę niż wymagana przez API CJ-4, czego 

efektem jest mniejsza liczba koniecznych do-

lewek oleju, niższe zużycie paliwa i brak utra-

ty mocy silnika dzięki stabilnej lepkości oraz 

fi nalnie wyższa ochrona silnika m.in. poprzez 

utrzymywanie wyższej czystości tłoków.

200-godzinna praca

Duża uwaga branży transportowej jest 

skierowana na kwestie ilości spalanego pa-

liwa i wzrost jego zużycia w okresie między 

wymianami oleju. Zagadnienie to znajduje 

odzwierciedlenie w teście normy ACEA E7, 

które sprawdza zachowanie oleju i zmianę 

oporów płynięcia oleju podczas długiej eks-

ploatacji. Test przeprowadza się przez 200 

godzin pracy silnika Mercedesa OM 602A 

i sprawdzane są zmiany lepkości oleju, a co za 

tym idzie zmiany oporu pracy silnika wpły-

wające na ilości spalanego paliwa i moc jed-

nostki. Testując Castrol Vecton Long Drain 

10W-40 E7 ochrona w kontrolowanych pa-

rametrach zmian lepkości była wyższa o 70% 

niż wymagania normy ACEA E7.

Kolejnymi krytycznymi czynnikami są 

te, mówiące o liczbie koniecznych dolewek 

oleju oraz o zużyciu kluczowych elementów 

silnika. W tych kwestiach wykorzystywany 

jest test na silniku CAT 1MPC dla normy 

API CF oraz test Mercedes-Benz dla normy 

228.5 na silniku OM441LA. Testy te bada-

ją m.in. zużycie tłoków i ilości zużywanego 

oleju oraz czystość tłoków przy dużych ob-

ciążeniach silnika. Testy udowodniły o 60% 

wyższą ochronę przy testowaniu Castrol 

Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 dla testów na 

silniku Mercedesa oraz 68% wyższą ochro-

nę przy testowaniu Castrol Vecton Long 

Drain 10W-40 E7 dla testów CAT.

Już po tych kilku testach widać, że warto 

sięgnąć po produkty uznanych producen-

tów. Ich oleje, choć droższe, rekompensu-

ją to swoimi parametrami, co wpływa nie 

tylko na możliwość wydłużenia okresów 

między wymianami, lecz także na zużycie 

paliwa i samego silnika. ▐

Fot. Castrol

Paweł Mastalerek, 
szef działu technicznego Castrol 
w Polsce

„
 Rodzina olejów Vecton to efekt 

20 000 testów w laboratoriach, 2,5 mln km 
testów silnikowych w 200 różnych 
testach oraz 1,2 mln km podczas testów 
drogowych”

PrzetestowanyPrzetestowany na wskroś na wskroś
Castrol wprowadził na rynek nową gamę olejów do samochodów ciężarowych. Oleje 
Vecton, jak zapewnia producent, o 40% przekraczają wymagania testów branżowych API i ACEA. 
Sprawdzamy, jakie testy musi przejść olej, zanim trafi do silnika ciężarówki.
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„W 
 związku z kolejnym ważnym 

 etapem rozwoju grupy Wielton, 

 zdecydowaliśmy się na powie-

rzenie funkcji prezesa zarządu Mariuszo-

wi Golcowi. Dogłębna znajomość branży, 

wiedza dotycząca optymalizacji procesów 

zarządzania i produkcji w spółce oraz wie-

loletnie doświadczenie w obszarze rozwoju 

innowacyjności to jego kluczowe kompe-

tencje, które przyczynią się do dalszego bu-

dowania pozycji Wieltonu na rynku” – po-

wiedział Paweł Szataniak, przewodniczący 

rady nadzorczej Wielton SA.

Umowa o zarządzanie spółką z Andrze-

jem Szczepkiem, który kierował fi rmą od 

2010 roku, wygasła.

Mariusz Golec związany jest z Wielto-

nem od 16 lat. Jako wiceprezes zarządu, 

posiada dogłębną wiedzę na temat spółki, 

jej produktów i obszarów działalności. Jest 

ekspertem w dziedzinie procesów zarządza-

nia i produkcji oraz innowacyjności, co ma 

szczególne znaczenie dla dalszego zwięk-

szania konkurencyjności spółki. Ukończył 

Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej 

oraz podyplomowe studia MBA z Zarządza-

nia Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu.

Innowacyjność w DNA

„Przed nami ogromne perspektywy roz-

woju. Stawiamy na optymalizację procesów 

zarządczych i wytwórczych oraz innowacyj-

ność rozwiązań w obszarze produkcji, co 

powinno przełożyć się na jakość produk-

tów i przewagę konkurencyjną w branży. 

W planach jest dalsza ekspansja w kraju i za 

granicą. Miejsce w pierwszej trójce europej-

skich producentów to cel dla zarządu w naj-

bliższych latach” – wskazuje Mariusz Golec, 

prezes zarządu Wielton SA.

Wielton jest obecny na ponad 35 ryn-

kach, w Europie, Azji i Afryce, gdzie dzięki 

stałemu wdrażaniu nowoczesnych rozwią-

zań wypracował przewagę konkurencyjną 

w wywrotkach i zestawach wysokogabaryto-

wych. W planach spółka ma podbój rynków 

w Europie, Afryce, Azji i na Bliskim Wscho-

dzie. W ofercie producenta znajduje się ok. 

60 typów wyrobów dostosowanych do po-

trzeb różnych klientów w kraju i za granicą.

Nowo powołany zarząd Wieltonu stawia 

na dalszy rozwój organizacji, między inny-

mi, poprzez optymalizację procesów zarząd-

czych i produkcyjnych oraz innowacyjność.

„Kluczem do sukcesu na dzisiejszym ryn-

ku jest nowoczesna i elastyczna organizacja, 

w której DNA zapisana jest innowacyjność. 

Taką fi rmą jest właśnie Wielton, który ma 

wszystkie atuty niezbędne do tego, by wraz 

ze zwiększaniem skali działalności zdobywać 

kolejne rynki” – dodaje Mariusz Golec.

Przede wszystkim elastyczność

W czerwcu br. Wielton otworzył biuro 

projektowe w Parku Naukowo-Technolo-

gicznym Technopark Gliwice. Będzie ono 

wspierać transfer innowacyjnych tech-

nologii z Politechniki Śląskiej do biznesu 

i zwiększać konkurencyjność Wieltonu. Sta-

tus Centrum Badawczo-Rozwojowego po-

zwala działać fi rmie na zasadach jednostki 

naukowej i fi nansować prace badawczo-roz-

wojowe ze środków zewnętrznych, m.in. 

z funduszy unijnych oraz Narodowego Cen-

trum Badań i Rozwoju.

„Innowacyjność produktów i procesów 

produkcyjnych oraz 100% gwarancja, że 

wdrażany wyrób będzie działał przez dekady, 

pozwoli nam budować markę, która z powo-

dzeniem będzie rywalizować z podmiotami 

o największym udziale w rynku światowym 

– mówi Mariusz Golec. – W ramach dalsze-

go dynamicznego rozwoju grupy chcemy 

równocześnie utrzymać to, co zawsze było 

naszą silną stroną: elastyczność organizacyj-

ną i umiejętność szybkiego dostosowywania 

się do potrzeb rynkowych oraz zaspokajania 

oczekiwań klientów zarówno tych z potrze-

bami wielkoseryjnych produktów, jak i tych 

z indywidualnymi zamówieniami”.  ▐

KD
Fot. K. Dziewicka, Wielton

Mariusz Golec, 
prezes zarządu Wielton SA

„
 Wielton ma wszystkie atuty 

niezbędne do tego, by wraz 
ze zwiększaniem skali działalności 
zdobywać kolejne rynki.”

ZmianaZmiana w zarządzie Wieltonu w zarządzie Wieltonu
Mariusz Golec został prezesem zarządu spółki Wielton SA. Będzie odpowiedzialny 
za dalszą ekspansję grupy w kraju i za granicą oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań 
i produktów. W ciągu najbliższych lat Wielton chce zdobyć pozycję trzeciego 
największego europejskiego producenta naczep.
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Konstruktorzy takich samochodów jak 

T6, muszą się trochę natrudzić. Ich 

użytkownicy mają różne potrzeby, 

które trzeba zaspakajać. Jedni potrzebu-

ją pojazdu dostawczego, inni chcą bogato 

wyposażonej limuzyny. Aby sprostać tym 

wymaganiom, Transporter oferowany jest 

z sześcioma silnikami o mocy od 84 do 

204 KM: cztery nowe TDI i dwa TSI. Za-

leżnie od mocy współpracują one z 5- lub 

6-biegowymi przekładniami mechaniczny-

mi albo z dwusprzęgłową 7-biegową DSG. 

Dodatkowo można zamówić napęd na czte-

ry koła. Seryjnie T6 wyposażane jest w sys-

tem Start-Stop.

Elastycznie i oszczędnie

Nowa generacja jednostek wysokopręż-

nych powstała w zawiązku z normą emisji 

spalin Euro 6. Silnik ten skonstruowano 

specjalnie na potrzeby auta dostawczego, 

pracującego pod dużym obciążeniem. TDI 

ma pojemność 1968 cm3 i moc 84, 102, 

150 lub 204 KM. W najmocniejszej wersji 

maksymalny moment obrotowy to 450 Nm 

przy 1400÷2400 obr/min. Dzięki bardziej 

dynamicznemu rozwijaniu momentu ob-

rotowego silniki te są elastyczniejsze. Mimo 

że mają większą moc, udało się oszczędzić 

paliwo i zmniejszyć emisję CO2. Średnio 

zużycie oleju napędowego spadło o litr, co 

oznacza mniejszą o 24 g/km emisję dwu-

tlenku węgla. Najbardziej oszczędne są wer-

sje BlueMotion, o mocy 102 i 150 KM, które 

zużywają odpowiednio 5,5 i 6 l paliwa na 

100 km. W samochodach z tym silnikiem 

zastosowano różne zabiegi redukujące zu-

życia paliwa, np. niższe zawieszenie, lżejszą 

konstrukcję i opony o niższym oporze to-

czenia.

Czterocylindrowa benzynowa jednostka 

napędowa nowego T6 również ma pojem-

ność dwóch litrów. Silnik ten może uzyski-

wać moc 150 lub 204 KM. Maksymalny mo-

ment obrotowy 280 lub 350 Nm osiąga przy 

1500 obr/min. Najważniejsze cele, jakie 

postawiono sobie przy konstruowaniu tego 

silnika to zastosowanie lekkich materiałów, 

zwiększenie komfortu jazdy, zmniejszenie 

zużycia benzyny oraz zwiększenie mocy 

i trwałości – udało się całkowicie zrealizo-

wać właśnie teraz. Silnik ten dla zwiększenia 

komfortu jazdy, ma wałki wyrównoważa-

jące, których łożyska znajdują się bezpo-

średnio w bloku silnika. Są one napędzane 

łańcuchem (podobnie jak pompa oleju) 

o wydłużonej trwałości. To z kolei sprawia, 

że koszty serwisu są niższe, a trwałość sil-

nika podczas codziennego użytkowania 

dostawczego auta – większa. Inżynierowie 

zapowiadają również wersję na sprężony 

gaz ziemny. 

Bez przechyłów

Niezależne zawieszenie McPhersona 

z przodu i tylna oś z wleczonymi wahaczami 

i z osobnymi sprężynami oraz z amortyza-

torami sprawiają, że Transportera prowadzi 

się jak auto osobowe. Wahacz poprzeczny 

i stabilizator nie są bezpośrednio połączone 

z karoserią, lecz przytwierdzone do ramy 

pomocniczej, którą z kolei poprzez łożyska 

tłumiące drgania przykręcono do nadwozia. 

Same plusySame plusy
Właśnie ruszyła sprzedaż nowego Transportera. Lepiej wyciszone Właśnie ruszyła sprzedaż nowego Transportera. Lepiej wyciszone 
i bardziej funkcjonalne wnętrze oraz ekologiczne silniki dostaniemy w pakiecie. i bardziej funkcjonalne wnętrze oraz ekologiczne silniki dostaniemy w pakiecie. 
Za szóstą generację nie trzeba dopłacać, chyba że ma się ochotę Za szóstą generację nie trzeba dopłacać, chyba że ma się ochotę 
na limitowaną wersję SIX.na limitowaną wersję SIX.
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Dzięki temu w znacznym stopniu wyelimi-

nowano drgania i zwiększono komfort jaz-

dy. Oprócz tego, stabilizatory umieszczone 

na obydwu osiach samochodu tłumią prze-

chyły nadwozia w zakrętach, zaś amortyza-

tory o zmiennej sile tłumienia nierówności 

zwiększają komfort resorowania.

Adaptacyjne zawieszenie DCC działa 

w trzech trybach jazdy: komfortowym, zwy-

kłym i sportowym. Elektrycznie regulowana 

charakterystyka amortyzatorów dostosowu-

je się do wybranego trybu pracy, sprawiając, 

że właściwości jezdne samochodu stają się 

jeszcze lepsze. 

Do większego komfortu jazdy przyczy-

nia się także układ kierowniczy z prze-

kładnią zębatkową i ze wspomaganiem. 

Pracuje on lekko i precyzyjnie. Przełoże-

nie układu wynosi 1:15,8, a skrajne po-

łożenie kół od skrętu w lewo do skrętu 

w prawo dzieli 3,3 obrotu kierownicą. 

Przy rozstawie osi samochodu 3000 mm,

średnica zawracania wynosi 11,8 m.

W Multivanie Highline seryjny układ Ser-

votronic ułatwia parkowanie oraz manew-

rowanie autem, z drugiej zaś strony podczas 

jazdy z wysoką prędkością powoduje, że sa-

mochód zachowuje się bezpiecznie. Jednak 

trzeba się do niego przyzwyczaić. Nie każ-

demu może przypaść do gustu.

500 odmian

Transporter może mieć w sumie 500 

wcieleń. Wybierać można samochody róż-

niące się długością nadwozia oraz wysoko-

ścią dachu. Seryjnie oferowane są również 

modele różniące się wysokością zawiesze-

nia: standardową wysokość ma Transpor-

ter, o 20 mm niżej osadzony jest Multivan, 

z kolei o 40 mm niższe zawieszenie ma wer-

sja BlueMotion oraz auta z zawieszeniem 

Dynamic. Poza tym, fabrycznie zawieszenie 

można obniżyć o 30 mm. Rozstaw osi to 3000 

lub 3400 mm, a długość nadwozia 4892 

i 5292 mm. Zależnie od rozstawu osi oraz od 

wysokości pojazdu pojemność przedziału ła-

dunkowego może wynosić od 3,5 m3 (Doka 

Plus) do 9,3 m3 (furgon z wysokim dachem).

Dmc nowego Transportera w wersji fur-

gon może się wahać od 2600 do 3200 kg. Za-

leżnie od jednostki napędowej maksymalna 

ładowność wynosi od 502 kg do 1224 kg. 

Maksymalne dopuszczalne obciążenie da-

chu to 150 kg. Transporter może pociągnąć 

przyczepę o całkowitej masie 2500 kg.

T6 dostępny jest w wersji furgon z prze-

szkoloną ładownią lub z blachy, pojazd 

z zabudową skrzyniową, z podwójną ka-

biną oraz jako kombi. Wszystkie wersje 

z zamkniętym nadwoziem są wyposażane 

seryjnie w przesuwane drzwi z prawej stro-

ny. Kierowca i pasażer Transportera podró-

żują na fotelach tapicerowanych odporną na 

zużycie tkaniną. Spośród wielu materiałów 

tapicerskich można wybrać np. sztuczną 

skórę Mesh, do ciężkich zadań nadaje się 

z kolei trwały materiał o nazwie Marathon.

Stosunkowo niski próg – 566 mm ułatwia 

załadunek i rozładowanie furgonu. Maksy-

malna szerokość przestrzeni ładunkowej 

wynosi 1692 mm, a szerokość między nad-

kolami – 1244 mm. We wnętrzu przedziału 

ładunkowego można zainstalować przegro-

dy. Podłoga jest równa, dzięki czemu załadu-

nek towaru nie sprawia kłopotu. Zależnie od 

rozstawu osi jest sześć lub osiem uchwytów 

Przy standardowym rozstawie osi 3000 mm podwyższony dach zwiększa 
objętość ładowni o 0,9 m3. Jeżeli komuś zależy przede wszystkim na 
przestrzeni, może zamówić furgon z dłuższym rozstawem osi i najwyższym 
dachem, takim zabiegiem można zyskać nawet 3,5 m3.

Gdy auto ma podwójną kabinę, powierzchnia 
ładunkowa skraca się do 4,05 m2. W tym wypadku, 
oprócz schowka pod kanapą z przodu, znajduje się 
dodatkowy pod kanapą z tyłu.

Powierzchnia ładunkowa w Transporterze z krótkim 
rozstawem osi, z pojedynczą kabiną i zabudową 
skrzyniową to 4,75 m2. Zamawiając dłuższy rozstaw 
osi, można ją zwiększyć do około 5,50 m2. Wysokość 
aluminiowych burt to 39 cm. 

W zależności od modelu i wersji wyposażenia zmienia się tablica rozdzielcza. 
Skromniejsze, z otwartymi schowkami są w wersjach użytkowych. Zamykane 
w wersjach osobowych. Fragment centralnej konsoli, w którym znajduje się 
dźwignia zmiany biegów ukształtowano tak, by pozostawało dość miejsca dla 
pasażera siedzącego pośrodku.
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i ma przedział ładunkowy o pojemności 

9,3 m3. Za dopłatą można mieć wyższe 

rozsuwane drzwi, dwuskrzydłowe tylne 

sięgają aż do dachu.

Kombi również występuje w różnych od-

mianach. W pełni przeszklone auto, nieza-

leżnie od rodzaju wyposażenia, można wy-

brać w wersjach z różną liczbą foteli, aż do 

9 włącznie. Zależnie od rozstawu osi fotele 

można, umieścić w trzech lub w czterech 

rzędach. Fotele znajdujące się w przedziale 

pasażerskim można wymontować bez uży-

wania narzędzi, 3-miejscowa kanapa jest 

składana. Oparcia można złożyć płasko na 

siedziskach. Pojedyncze fotele Transportera 

kombi są wyposażane w system Easy-En-

try – oparcie można przechylić w przód, co 

ułatwia zajmowanie miejsc z tyłu. Są one 

dostępne zarówno po lewej, jak i po prawej 

stronie. 

Auta z podwyższonym dachem nie mają 

poszycia na ściankach przedziału ładun-

kowego. Wersja z dachem maksymalnie 

podwyższonym ma wnętrze o wysokości 

1940 mm. Podłogę przedziału ładunkowego 

wszystkich wersji kombi wykonano z blachy 

stalowej, może być pokryta gumą.

Specjalną wersją kombi jest Doka Plus. To 

model pośredni między wersją użytkową, 

a komfortowym pojazdem 6-osobowym. 

Z tyłu znajdują się 3-miejscowa kanapa oraz 

przegroda z oknem. Do przestrzeni ładunko-

wej można się dostać tylko przez tylne drzwi, 

do pasażerskiej przez drzwi przesuwane. Za-

leżnie od rozstawu osi, maksymalna pojem-

ność przedziału ładunkowego Transportera 

kombi może wynosić 3,5 lub 4,4 m3.

Dostępne są także auta z zabudową skrzy-

niową oraz podwozie z kabiną pojedynczą 

lub podwójną. Wyposażenie modelu z dłuż-

szym rozstawem osi w pojedynczą kabinę

sprawia, że powierzchnia ładunkowa z 4,75 m2

wzrasta do około 5,50 m2. Gdy auto ma po-

dwójną kabinę, powierzchnia ładunkowa 

skraca się do 4,05 m2. Wysokość aluminio-

wych burt opuszczanych wynosi 39 cm. 

Transporter w praktyce nie zmienił się aż 

tak bardzo, żeby można to było zauważyć. 

Bardziej wytłumione wnętrze, lepszej jako-

ści plastik i nowoczesne akcesoria powo-

dują, że jazda nim sprawia jeszcze większą 

przyjemność niż T5. 

Właśnie ruszyła sprzedaż Transportera 

najnowszej generacji. Ceny T6 w porównaniu 

z cennikiem T5 nie różnią się znacząco, a na-

wet można mieć wrażenie, że lekko spadły. Za 

wersję podstawową z pojedynczą, 3-osobową 

kabiną i z podwoziem do zabudowy trzeba 

zapłacić 74 750 zł netto – silnik TDI o mocy 

84 KM. Auto z podwoziem do zabudowy, 

6-osobową kabiną, 180-konnym silnikiem 

BiTDI i z napędem na cztery koła 4Motion 

kosztuje 115 350 zł netto. Cena 2-osobowego 

furgonu zaczyna się od 81 150 zł netto (84 KM 

TDI) do 124 700 zł netto – model z napędem 

4Motion i 204-konnym silnikiem TSI z 7-bie-

gową przekładnią DSG.  ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka,VW

do mocowania ładunku. W opcji do wyboru 

są różne rodzaje materiałów zabezpieczają-

cych podłogę. Całkowicie zmieniła się funk-

cja stosowanej w przeszłości podłogi z płyty 

drewnianej. Stała się ona podłożem uniwer-

salnym i w nowym Transporterze służy jako 

podstawa do instalowania systemu szafek. 

Taką podłogę mocuje się śrubami i w razie 

potrzeby można ją wymontować. Fabryczne 

wpusty ułatwiają montaż szafek – nie trzeba 

nawiercać otworów, przytwierdza się je ko-

rzystając z zatrzasków.

Konstans

Furgon może przewieźć maksymalnie 

1,058 tony. W wersji podstawowej obję-

tość ładowni wynosi 5,8 m3. W odmianie 

z dachem wyższym o 27,6 cm zwiększa się 

ona do 6,7 m3. Furgon z większym roz-

stawem osi i standardowym dachem ma 

pojemność 6,7 m3, a z dachem podwyż-

szonym – 7,8 m3. Dach może być jeszcze 

wyższy – taki Transporter jest dostęp-

ny wyłącznie z większym rozstawem osi 

T6 w specjalnej wersji – Generation SIX. Skonfigurowano go w oparciu o Multivana 
Comfortline i doposażono w ekskluzywne dodatki, mocno odróżniające go od 
modeli z wyposażeniem standardowym. Znakiem rozpoznawczym jest wyjątkowe 
dwukolorowe malowanie, które można wybrać spośród czterech wersji.

Furgon może zabrać ponad tonę ładunku. Maksymalna szerokość 
przestrzeni ładunkowej wynosi 1692 mm, a szerokość między 
nadkolami – 1244 mm.

Do ładowni w furgonie prowadzą asymetryczne tylne drzwi, które otwierają 
się pod kątem 90, 180 i 270 stopni, oraz przesuwane boczne – otwierane na 
szerokość 1020 mm. Próg znajduje się na wysokości 566 mm.
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C itroën Jumper i Opel Movano grają 

w tej samej lidze. Należą do dużych 

samochodów dostawczych, jednak 

ich wielkość można w znacznym zakre-

sie regulować. Oba oferują cztery długości 

nadwozia i trzy wysokości dachu, a Movano 

dodatkowo napęd przedniej lub tylnej osi. 

Objętość ładowni obydwu modeli wynosi 

od 8 do 17 m3. Podobieństw dużo, ale różnic 

jeszcze więcej. 

Odsetek wypełnienia

Tym razem porównujemy nie tylko dwie 

marki, ale też dwie wersje długości: Jumpe-

ra L3H2 i Movano L2H2. Oba mają dopusz-

czalną masę całkowitą 3500 kg. Różnice wi-

doczne od razu to dłuższa bez mała o 70 cm

ładownia Citroëna, o objętości wyższej 

o 1,2 m3. Długość całkowita Jumpera zbliża 

się do 6 m, gdy w Movano wynosi 5,55 m 

przy średnicy zawracania mniejszej tylko 

o 30 cm. Zarazem ten pierwszy ma ładow-

ność 1525 kg, a drugi – 1573 kg. Różnica 

w cenach netto wariantów bazowych, przy 

uwzględnieniu 150-konnego silnika Citro-

ëna i 165 KM w Oplu wynosi około 935 zł.

Decydując się na większy furgon, nabywca 

odnosi za stosunkowo małą dopłatą umiar-

kowane korzyści na wielkości ładowni 

i drobne straty na ładowności. 

Wybór wielkości nadwozia jest warun-

kowany nie tylko potrzebami użytkowni-

ka, ale również warunkami drogowymi. 

Pobieżna obserwacja aut w europejskich 

miastach ujawnia, że w „przestronnym” 

Berlinie czy Paryżu dominują duże auta 

dostawcze w wersjach co najmniej śred-

nich. Na Lazurowym Wybrzeżu czy 

w licznych miastach Włoch często spotyka 

się samochody krótkie i niskie. Starsze mo-

dele Ducato czy Daily miewają proporcje 

zgoła karykaturalne, za to wpasowują się 

w ciasnotę dróg biegnących w górę i w dół 

w „wąwozach” utworzonych przez gęstą za-

budowę. 

W Polsce rzadko borykamy się z tak dra-

stycznym brakiem miejsca. Ceniąc sobie 

„zapas”, wolimy częstokroć furgony raczej 

większe niż mniejsze. Porównanie Jumpe-

ra L3H2 z Movano L2H2 ujawnia, że zysk 

z większej objętości ładowni pojawi się po 

dłuższym czasie i to pod warunkiem, że 

prawie zawsze jest wypełniona po brzegi. 

Jeśli nie wykorzystujemy jej w pełni lub nie 

wozimy przedmiotów ściśle dopasowanych 

rozmiarem do długości przestrzeni ładun-

kowej, warto zastanowić się, czy krótszy sa-

mochód nie byłby lepszy. 

Różnica w masie własnej Jumpera i Mova-

no jest równoważna przewożeniu (bądź nie) 

szczupłej żony. Dużego zysku na niższym 

spalaniu raczej nie odniesiemy. Argumen-

tem na rzecz krótszego samochodu może być 

ruch uliczny i dostępność miejsc parkingo-

wych. Przy założeniu częstych przejazdów 

Skłonności
Bardziej kłopotliwa niż wybór marki i modelu bywa decyzja 
o wyborze wersji samochodu dostawczego. Wielkość nadwozia 
i moc silnika niosą za sobą daleko idące konsekwencje. 

Nie od razu widać, ale… Jumper ma kamerę cofania nad drzwiami: trudniej ją ubrudzić, ale i ciężej oczyścić. 
Kamera w Oplu jest nad tablicą rejestracyjną: i zakurzyć, i przetrzeć nietrudno. 
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w centrach miast oraz po osiedlowych ulicz-

kach mniej może znaczyć więcej. 

Zagęszczenie stylu

Movano i Jumper to bardziej oryginalne 

i dosadniej stylizowane warianty Renault 

Mastera i Fiata Ducato, z których się wy-

wodzą. Oba robią korzystne wrażenie za 

pomocą podobnych „środków wyrazu”. 

Citroën ma na przedzie podwójną, szeroką 

listwę z wkomponowanymi w nią „szew-

ronami”, czyli charakterystycznym zna-

kiem fi rmowym. W Oplu jest pojedyncza, 

szeroka, chromowana klinga, przełamana 

pośrodku „błyskawicą”. Oba samochody 

nawiązują głęboko do tradycji swoich ma-

rek, co jest zrozumiałe o tyle, że przymus 

unifi kacji z bliźniaczymi modelami Fiata 

i Renault nie zostawia wiele swobody. Styli-

ści muszą zaznaczyć indywidualność samo-

chodu „raz, a dobrze”. 

Citroën i Opel mogą się podobać. Ten 

pierwszy jest bardziej „futurystyczny”, 

a drugi „klasyczny”, co widać też w formie 

i wystroju wnętrz. Zajęcie miejsca kierow-

cy jest zapewne punktem zwrotnym, który 

u wielu nabywców przyspiesza podjęcie de-

cyzji o kupnie tego, a nie innego samochodu. 

Jumper po ostatnich zmianach otrzymał 

spokojniejszą deskę rozdzielczą o wyraźnie 

wyższej jakości. Dotyczy to zarówno wyglą-

du tworzyw, jak i spasowania elementów. 

Chaos wynikający z nietuzinkowej styliza-

cji jest tylko pozorny. Plusem są piętrowe 

schowki przed pasażerem. Może nie rekor-

dowo duże, ale umożliwiające posegregowa-

nie różnych przedmiotów. Cennym dodat-

kiem jest głęboka, otwierana kieszeń u dołu, 

pośrodku deski. 

Movano w najnowszym modelu zła-

godziło swoją „ciężarówkową” wymowę, 

*według danych producenta ** Źródło: Eurotax

  Citroën Jumper  Opel Movano L2H2
  L3H2 2,2 HDI 150  2,3 CDTI BiTurbo 165

Dmc (kg) 3500 3500
Masa własna (kg) 1975 1927
Ładowność (kg) 1525 1573
Objętość ładowni (m3) 13 10,8
Długość ładowni (mm) 3705 3083
Maks. szer. ładowni/między nadkolami (mm) 1870/1422 1765/1380
Maksymalna wysokość ładowni (mm) 1932 1894
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) 550 562
Wymiary drzwi w świetle: szer. × wys. (mm)
 Tylnych 1562/1790 1580/1820
 Bocznych 1250/1755 1270/1780
Rozstaw osi (mm) 4035 3682
Długość/szerokość/wysokość (mm) 5998/2050/2534 5548/2070/2488
Średnica zawracania (m) 14,4 14,1
Liczba miejsc 3 3
Silnik 2,2 HDI 2,3 CDTI BiTurbo 165
Liczba cylindrów 4 4
Pojemność (cm3) 2198 2299
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) 148/109/3600 165/120/3500
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) 350/1500 360/1500
Typ skrzyni/liczba biegów ręczna/6 ręczna/6
Napędzana oś przednia przednia
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) 8,7 7
Cena netto wersji standardowej (zł) 99 020 98 085
Przeglądy co 2 lata lub 48 tys. km  co 2 lata lub 40 tys. km
Gwarancja 2 lata 2 lata na samochód 
   i 6 lat na perforację
    korozyjną nadwozia
Wartość RV po 3 latach i przejechaniu 120 tys. km** 43,4% 43,6%

ale zachowało stosunkowo płaską i nader 

uporządkowaną tablicę rozdzielczą. Też 

ma kilka poziomów schowków po pra-

wej, ale inaczej je rozplanowano. Dolny, 

zamykany, jest bardzo pojemny, wyżej 

znajduje się wąska półeczka, a nad nią 

kolejna, otwarta i głęboka. Pośrodku jest 

kieszeń, nad którą ulokowano sporą półkę 

z uchwytami na kubki. Obydwa samocho-

dy miały półkę nad przednią szybą oraz 

składane oparcie środkowego siedzenia 

mieszczące stoliczek. W Citroënie miał 

klips i dwa gniazda na kubki. W Oplu był 

wyposażony w obrotową część na laptopa, 

z otwartym „piórnikiem” i także dwoma 

miejscami na picie. Część wymienionych 

akcesoriów należy do opcji, przy czym 

Obie tablice rozdzielcze są ergonomiczne, ale w Oplu wydaje się bardziej uporządkowana. 
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W Oplu ekran nawigacji umieszczo-

no przy górnej krawędzi przedniej szyby. 

Wymaga to przyzwyczajenia, szczególnie, 

że jej funkcjami steruje się w rezultacie za 

pomocą pilota umocowanego na wątłym 

uchwycie po prawej stronie kierownicy. 

Być może usunięcie ekranu z tablicy roz-

dzielczej owocuje poprawą widoczności 

w newralgicznym punkcie w bezpośredniej 

bliskości przodu samochodu lub umożli-

wiło zachowanie płaskiej deski, ułatwiają-

cej przechodzenie w poprzek kabiny. Lecz 

fakt, że pilota łatwo będzie zapodziać, jest 

pewny jak 2×2. 

Prędkość kosztuje

Silniki obu samochodów miały zbliżoną 

moc i należały do coraz powszechniej stosowa-

nych jednostek o stosunkowo małej pojemno-

ści skokowej. Do istotniejszych różnic należał 

typ turbodoładowania: Citroën miał turbo-

sprężarkę o zmiennej geometrii, Opel układ 

BiTurbo z dwiema, szeregowo ulokowanymi 

turbosprężarkami. Obie jednostki współpraco-

wały z ręcznymi skrzynkami 6-biegowymi. 

Movano pokonało około 500 km, więk-

szość po płaskich drogach krajowych, wy-

kazując się spalaniem w granicach 9 l/100 

km. Symptomatycznie zachował się Citro-

ën. Przejechaliśmy nim znacznie dłuższy 

dystans, co pozwoliło porównać jego za-

chowanie na autostradzie i innych drogach 

pozamiejskich. Komputer pokładowy od-

notował, że na dystansie przeszło 650 km 

przy średniej prędkości 82 km/h przeciętne 

spalanie wyniosło 9,6 l/100 km. Z kolei na 

1100 km, przy średniej 71 km/h spadło do 

8,7 km/h. Konstruktorzy nie zmienią praw 

fi zyki. Mały silnik też potrzebuje dużo ener-

gii, aby pokonać duży opór powietrza. 

Zarówno Jumper, jak i przednionapędowy 

Movano mają stosunkowo duży rozstaw osi 

w porównaniu do długości. Tylna oś jest daleko 

z tyłu. Sprawia to, że ciasne zakręty należy po-

konywać z pewnym zapasem. Movano w od-

mianie L2 było naturalnie nieco wygodniejsze 

podczas manewrowania niż Jumper w wersji L3. 

Opel i Citroën przy zbliżonych cechach 

praktycznych (uwzględniając różnice wyni-

kające z wersji długości) przemawiają innym 

„językiem” estetycznym. Jumper ma ponadto 

ładownię o kształcie bardziej zbliżonym do 

prostopadłościanu. Niemniej będąc ukie-

runkowanym praktycznie, łatwiej kupić 

Movano. Nie ma w tym żadnej winy ani za-

sługi samochodów. Po prostu Opel podaje 

informacje o modelu i opcjach w bardziej 

usystematyzowanej, wygodniejszej formie. 

„Creative Technology” Citroëna sprawia, że 

strona internetowa polskiego importera jest 

wysmakowana, ale znaleźć na niej precyzyjne 

informacje nie jest wcale łatwo.  ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, R. Romaniuk

Plusy i minusy

 Citroën Jumper

Interesująca stylizacja
Dobre wykończenie wnętrza
Prostopadłościenna ładownia

Wysoka cena niektórych opcji
Niedostatecznie wykorzystana 
przestrzeń pod siedzeniami pasażerów
Niezbyt wiele miejsca dla wysokiego 
kierowcy

Opel Movano

Dodatkowe lusterko w prawej osłonie 
przeciwsłonecznej
Pomysłowy obrotowy stolik na laptopa
Duży schowek pod kanapą pasażerską

Mały ekran kamery cofania
Kontrowersyjne położenie ekranu nawigacji
Praktyczne, ale mało atrakcyjne wizualnie 
tworzywa sztuczne

trudno bezpośrednio porównać ich koszt, 

gdyż każda marka co innego proponuje 

w standardzie, a Opel część „półkowo-

-schowkowego” wyposażenia, w tym 

obrotowy stolik zgrupował w „Pakiecie 

Praktycznym” za 2200 zł netto. 

Łatwiej odnieść się do cen akcesoriów 

z wyższej półki. Klimatyzacja manualna 

kosztuje w Citroënie 4262 zł, w Oplu 3465 zł 

netto. Kamera cofania z czujnikami to wy-

datek odpowiednio 4830 zł i 2080 zł netto. 

Ciekawym dodatkiem występującym tylko 

w Jumperze jest pneumatyczne zawieszenie 

tylnej osi za 5778 zł netto. 

Praca to nie tylko jazda. W Citroënie można wygodnie notować, 
w Oplu notować i „wklepywać” do laptopa. 

Piętrowe schowki są bardziej równomiernie rozplanowane w Jumperze. 
Za to w Movano u góry i u dołu jest dużo miejsca na duże przedmioty. 

Citroën to „furgon totalny”, ma niemal pionowe ściany ładowni. Jednak porównanie objętości 
różnych odmian ujawnia, że Opel oferuje identyczny zakres objętości furgonów. 
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T ransport publiczny stał się dzisiaj 

jednym z najważniejszych tematów 

aglomeracji miejskich. W natłoku 

ludzi i samochodów, jest jedynym racjo-

nalnym wyjściem, które nie tylko pozwala 

się przemieszczać, ale również ogranicza 

zanieczyszczenie i rozładowuje ulice. Jed-

nak żeby ludzie chcieli przesiąść się ze 

swoich samochodów do autobusów, trzeba 

ich do tego zachęcić. Należy więc zapytać, 

czego obywatele oczekują od transportu 

publicznego. Lista życzeń jest dość długa. 

Przede wszystkim chcą połączeń od drzwi 

do drzwi. Przystanki powinny być zabudo-

wane, aby dobrze chronić przed deszczem 

czy śniegiem, a cena biletu nie powinna być 

zbyt wysoka. „Elektromobilność nie może 

spełnić wszystkich tych życzeń, ale spo-

ro tak. Naszym zdaniem to jest przyszłość 

transportu publicznego i nasza droga do 

przyszłości” – mówi Andreas Heuke, szef 

komunikacji i lobbingu w Volvo Bus Cor-

poration Hybrid Team. 

Elektryczne wygrywają

Emisja dwutlenku węgla obecnie osiągnę-

ła najwyższy poziom w historii. Największy 

wzrost zanotowano w ciągu ostatnich 90 lat 

i nie ma wątpliwości, że przyczyniła się do 

tego działalność człowieka. Dlatego jedną 

z misji komunikacji publicznej jest redukcja 

emisji gazów cieplarnianych. Wprawdzie to 

nie komunikacja publiczna odpowiada za 

większość zanieczyszczeń, ale to właśnie ona 

może wpłynąć na ich ograniczenie w prze-

strzeni miejskiej. 

Kolejnym wyzwaniem jest redukcja 

poziomu hałasu. I w tym przypadku po-

jazdy elektryczne są bezkonkurencyjne. 

Dlaczego więc takie ważne jest zastąpie-

nie samochodów autobusami? Bo efekt, 

jaki można uzyskać jest dużo większy. Za-

zwyczaj samochód osobowy jest używany 

2 godzinny dziennie, autobusy w dużych 

miastach jeżdżą średnio 19 godzin na dobę. 

Autobus ma również przewidywalną trasę, 

więc oczywiście łatwiej jest zbudować in-

frastrukturę do ładowania akumulatorów 

w autobusie. „Gdyby zapytać miasto, czego 

oczekuje, zapewne powiedziałoby, że chce 

czystego, cichego transportu publicznego” 

– dodaje Andreas Heuke.

„Można sobie również zadać pytanie: dla-

czego więc nie trolejbus. Rozwiązanie to jest 

znane od 100 lat i działa. Ale coraz więcej 

osób przywiązuje wagę do wyglądu miasta 

i trudno im zaakceptować rozpiętą sieć 

przewodów elektrycznych” – zauważa An-

dreas Heuke. Wszystko więc wskazuje na to, 

że przyszłość należy właśnie do pojazdów 

elektrycznych.

Ponieważ jednym z największych wy-

zwań stojących obecnie przed dużymi mia-

stami na całym świecie jest redukcja zanie-

czyszczeń oraz obniżenie poziomu hałasu, 

znacząco rośnie zainteresowanie systemami 

zrównoważonego transportu publicznego, 

w tym energooszczędnymi pojazdami, któ-

re mogą działać częściowo lub całkowicie na 

bazie energii elektrycznej. Zelektryfi kowany 

transport autobusowy postrzegany jest jako 

wydajne kosztowo rozwiązanie poprawiają-

ce jakość powietrza oraz redukujące hałas.

Volvo stawia na elektromobilność, która 

obejmuje autobusy hybrydowe, hybrydowo-

-elektryczne oraz w pełni elektryczne. Pojaz-

dy te charakteryzujące się znacznie niższym 

zużyciem paliwa i poziomem emisji spalin 

w porównaniu do autobusów z silnikiem 

Diesla – reprezentują nową generację trans-

portu publicznego. Przykładowo Volvo 7900 

Hybrid zużywa do 39% mniej paliwa i w od-

powiednio mniejszym stopniu oddziałuje na 

środowisko niż analogiczne autobusy z kon-

wencjonalnym napędem wysokoprężnym. 

W przypadku elektrycznej hybrydy Volvo 

oszczędność paliwa sięga 75%.

Warto pomyśleć o jutrze

Dzisiaj podjęta decyzja co do zaku-

pu autobusu, będzie miała konsekwencje 

przez najbliższe 15 lat, ponieważ taka jest 

średnia długość eksploatacji tych pojaz-

dów w Polsce. Można przypuszczać, że 

w tym czasie olej napędowy podrożeje. 

Wejdą też w życie nowe regulacje praw-

ne ograniczające emisję dwutlenku węgla. 

Droga do przyszłości
11 czerwca 2015 roku, w dniu rozpoczęcia tegorocznego 
Wrocław Global Forum, firmy Volvo Polska i 3M wspólnie 
zorganizowały spotkanie pt. „Innowacje dla zrównoważonego 
transportu w miastach przyszłości”.

Bengt Lundström, 
wiceprezes Industry Europe, Volvo Bus 
Corporation

„
 Intensywny rozwój w dziedzinie 

pojazdów elektrycznych wynika z naszego 
przekonania o konieczności podjęcia 
jednego z największych wyzwań 
dzisiejszych społeczeństw, jakim jest 
zrównoważony rozwój.”

www.truck-van.pl

7-8/201542 TruckTruckVanVan&

AUTOBUSYAUTOBUSY Zrównoważony rozwójZrównoważony rozwój



cie. Każdy człowiek spotyka się z nimi prze-

ciętnie kilkanaście razy w ciągu dnia. 3M 

w swoim działaniu szczególną wagę przy-

wiązuje do ochrony środowiska oraz posza-

nowania zasad zrównoważonego rozwoju.

„Chcemy zmieniać świat, który nas ota-

cza. Dostrzegać problemy i je rozwiązywać 

– mówi Marcin Domański koordynator 

Volvo zakłada, że w ciągu najbliższych 

10 lat udział autobusów z napędem Diesla 

w komunikacji miejskiej będzie drastycz-

nie spadał, dlatego fi rma wycofuje ze swojej 

oferty w Europie autobusy miejskie z kon-

wencjonalnym napędem Diesla. „Oczywiście 

autobus elektryczny to nie jest rozwiąza-

nie uniwersalne. Przede wszystkim to śro-

dek lokomocji dedykowany centrom miast 

o dużym natężeniu ruchu, gdzie pojazdy po-

ruszają się z relatywnie niską prędkością. Na 

dłuższe trasy rekomendowany jest autobus 

hybrydowy, natomiast w przypadku długich 

dystansów, ze względu na brak odpowiedniej 

infrastruktury potrzebnej do ładowania au-

tobusów elektrycznych, nadal będziemy ofe-

rować autobusy z napędem wysokoprężnym” 

– powiedział Andreas Heuke.

Wiele europejskich miast jest zaintereso-

wanych transportem publicznym realizowa-

nym w oparciu o autobusy niskoemisyjne. 

Grupa Volvo współpracuje z takimi miasta-

mi w celu stworzenia modeli biznesowych 

i systemu rozwiązań dla zrównoważonego 

ruchu miejskiego przyszłości opartego na 

elektromobilności.

Od grudnia 2014 roku elektryczne hy-

brydy Volvo są wykorzystywane na innowa-

cyjnej linii nr 109 w Hamburgu. W Sztok-

holmie od marca br. osiem elektrycznych 

autobusów hybrydowych obsługuje trasę, 

która przebiega przez główne strefy Sztok-

holmu. Natomiast w czerwcu rozpoczęły 

się w Göteborgu regularne przewozy wy-

korzystujące pierwsze, w całości elektrycz-

ne autobusy Volvo. Autobusy te są częścią 

ElectriCity – obszernego przedsięwzięcia 

pomiędzy sektorem korporacyjnym, insty-

tucjami badawczymi oraz agencjami pu-

blicznymi, które zajmuje się zagadnieniami 

związanymi z rozwojem nowych rozwiązań 

dla transportu publicznego.

„Dla Grupy Volvo elektromobilność jest 

drogą do przyszłości. Rozwiązanie Volvo 

uatrakcyjnia podróż oraz ulepsza środowi-

sko bez konieczności inwestowania dużych 

zasobów w nową infrastrukturę. Posiadamy 

ważne techniczne kompetencje, jak rów-

nież rozległe doświadczenie w rozwijaniu 

wydajnego, bezpiecznego i zaadaptowanego 

do potrzeb środowiska systemu transportu 

miejskiego. Intensywny rozwój w dziedzinie 

pojazdów elektrycznych wynika z naszego 

przekonania o konieczności podjęcia jedne-

go z największych wyzwań dzisiejszych spo-

łeczeństw, jakim jest zrównoważony rozwój” 

– powiedział Bengt Lundström, wiceprezes 

Industry Europe, Volvo Bus Corporation.

275 kg lżej

Innowacyjność to również domena fi rmy 

3M. Jej osiągnięcia można odnaleźć w tysią-

cach produktów używanych na całym świe-

Marcin Domański, 
koordynator działań marketingowych 
w 3M

„
 Chcemy zmieniać świat, 

który nas otacza. Dostrzegać problemy 
i je rozwiązywać.”

niędzy i mniejszą emisję zanieczyszczeń.” 

W ten sposób przytwierdzane są np. panele 

poszycia autobusów. Dzięki temu rozwią-

zaniu można zredukować zużycie paliwa 

o około 1,5%. Polskie miasta mogą zaoszczę-

dzić nawet 5,1 mln zł rocznie – o około 0,6% 

niższe koszty operacyjne. Spada również po-

ziom hałasu – o 42%, co zwiększa komfort 

pracy kierowcy i podróży dla pasażerów.

Współpraca 3M z producentami różnego 

typu pojazdów ma prawie stuletnią trady-

cję. Wyzwania stojące współcześnie przed 

producentami m.in. pojazdów inspirują na-

ukowców 3M do poszukiwania odpowied-

nich rozwiązań. To dzięki innowacjom 3M 

możliwy jest postęp technologiczny w pro-

dukcji środków transportu.

„Wrocław jest dla 3M szczególnie waż-

ny. To właśnie w tym mieście od ponad 

10 lat inwestujemy w zakłady produkcyjne. 

Dziś jest to największe w Europie miejsce 

produkcji koncernu 3M. Poza produk-

cją, szczególnie duży nacisk kładziemy na 

rozwój naszych zasobów w dziedzinie ba-

dań i rozwoju. Dzięki temu możemy m.in. 

z klientami takimi, jak Volvo wypraco-

wywać rozwiązania i wdrażać technologie 

służące większej wydajności, wyższemu 

komfortowi oraz skuteczniejszej ochro-

nie środowiska. W ten sposób wspólnie 

pracujemy na rzecz transportu bardziej 

zrównoważonego, będącego przyszłością 

polskich i europejskich miast. Cieszę się, 

że w ramach obecności 3M podczas Wro-

cław Global Forum, mamy okazję zaprosić 

gości do zapoznania się z innowacjami 3M 

i pokazać, w jaki sposób nauka może zna-

leźć zastosowanie w codziennym życiu każ-

dego z nas” – powiedział Sebastian Arana, 

dyrektor zarządzający 3M w Polsce.  ▐

KD
Fot. Volvo

Volvo stawia na prąd
Volvo zrezygnowało w Europie z autobusów miejskich z konwencjonalnym napędem. Z linii produk-
cyjnej w fabryce we Wrocławiu zjeżdżają już tylko autobusy hybrydowe i elektryczne. Oczywiście 
mogli jeszcze oferować klientom autobusy miej-
skie napędzane dieslem, ale podjęli strategiczną 
decyzję. Postanowili „tort” udziałów w sprzedaży 
autobusów miejskich podzielić jeszcze raz. Nie 
będzie ich w sprzedaży autobusów miejskich 
z napędem wysokoprężnym, ale chcą być pierwsi 
w napędach niekonwencjonalnych. Tym samym 
chcą wieść prym we wdrażaniu systemów eko-
logicznych i we wzroście znaczenia komunikacji 
masowej w rozwoju aglomeracji miejskich. W obu 
Amerykach fabryki Volvo produkują jeszcze kon-
wencjonalne autobusy miejskie, chociaż to właśnie Bogota w Kolumbii jest w tej chwili miastem, 
w którym jeździ najwięcej hybryd tego producenta. 
A co z autobusami komunikacji lokalnej i turystyczne? W tych segmentach na razie bez zmian. 
Stworzenie infrastruktury pod autobusy elektryczne czy hybrydowe w miastach jest łatwiejsze 
i na dzień dzisiejszy Volvo koncentruje się na tym segmencie, ale może z czasem infrastruktura 
rozrośnie się na komunikację podmiejską, a później także międzymiastową. Autobusy tury-
styczne to już inna specyfika, tu nie ma regularnych linii i przystanków, ale to przyszłość i rozwój 
technologii pokażą, w jakim kierunku rozwiną się autobusy.

JD

działań marketingowych w 3M. – Jeden 

z takich problemów dotyczy transportu 

miejskiego. Autobus, który stoi w korku, 

zużywa ponad 40 l paliwa na 100 km, a to 

generuje emisję CO2 na poziomie 7 mln t

rocznie. Rozwiązaniem może być zasto-

sowanie taśmy VHD. Jak wiadomo, żeby 

obniżyć zużycie paliwa, trzeba zmniejszyć 

masę autobusu. Jeżeli zamiast klasycznych 

metod łączenia przy produkcji autobusów 

zastosujemy właśnie tę taśmę, możemy za-

oszczędzić nawet 275 kg, a to przełoży się 

na niższe zużycie paliwa, oszczędność pie-
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Lakier bezbarwny APP Quartz jest odporny na działanie warunków atmosferycznych w rożnych strefach klimatycznych. Dzięki zastosowaniu filtrów UV 
zapewnia trwałość barwy lakieru bazowego. Jest przeznaczony do stosowania z lakierami bazowymi konwencjonalnymi oraz wodorozcieńczalnymi, do napraw 
elementów, jak i całych pojazdów. Doskonałe utwardzanie się lakieru oraz łatwe stosowanie zapewniają oszczędność czasu pracy kabiny lakierniczej.
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APP, czyli Auto-Plast Produkt, działa na 

wszystkich obszarach rynku lakier-

niczego. Sprzedaje w segmencie C,

czyli wśród małych warsztatów lakierni-

czych, w segmencie B – reprezentowanym 

przez dobrze wyposażone warsztaty, często 

z własnymi kabinami i wykwalifi kowanym 

personelem, a także w segmencie A – pre-

mium. Ta ostatnia grupa odbiorców, od cza-

sów ogólnoeuropejskiego kryzysu, zaczęła 

poszukiwać produktów odpowiadających 

jakością klasie A, lecz tańszych. Linia pro-

duktów APP Quartz ma być odpowiedzią 

na to zapotrzebowanie.

18 000 klientów

Firma Auto-Plast Produkt powstała po-

nad 20 lat. Zaczynała od 28 produktów, 

a dziś ma w ofercie ponad 3000 indek-

sów, rocznie wprowadzając 300 nowych. 

W rękach właścicieli APP są też trzy inne 

spółki. NTS to ciężkie wyposażenie warsz-

tatowe, jak kabiny lakiernicze, ramy na-

prawcze, kompresory i instalacje pneuma-

tyczne. Dalej jest XS Logistics świadczący 

usługi logistyczne, prowadzący magazyny 

własne (dla APP i NTS) oraz dla klientów 

zewnętrznych (z obsługą i wysyłką, rów-

nież drobnicową). Z kolei S-Plus zarzą-

dza siecią franczyzową ponad 70 punktów 

w całej Polsce zajmujących się autodetailin-

giem i naprawami typu smart repair.

Firma zaczynała od handlu z bagażni-

ka samochodowego. Pewnego dnia, 7 lat 

temu, do starego magazynu przyjechało 

jednocześnie 17 ciężarówek i nie można 

było obsłużyć ich wszystkich. Konieczne 

były inwestycje. Po dwóch latach w pod-

oddziale Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej pod Wrześnią stanął biu-

rowiec liczący 1200 m2 powierzchni biu-

rowej i hala magazynowa o powierzchni 

12 tys. m2, mieszcząca 15 000 europalet. 

Automatyzacja procesu zamówień skró-

ciła czas od momentu zlecenia do wysył-

ki zamówienia do 3 godzin. Dzięki temu 

dziś możliwe jest zrealizowanie nawet 

700 wysyłek dziennie. Postęp widać rów-

nież, oglądając fi rmowe katalogi. Pierwszy, 

Tomasz Gołda, 
dyrektor Działu Zarządzania Produktem APP 

Naszym celem jest „długoletnia współpraca z zadowolonym klientem”. 
Funkcjonujemy w segmencie A. Segment ten w kryzysie poszukiwał 
produktów porównywalnych, bez odbiegania od jakości i przyjaznych 
cenowo. Dlatego pojawiła się linia Quartz. Krótki czas schnięcia jest 
ważną zaletą nowego lakieru. Tradycyjne lakiery wysychają po 30 min, 
więc skrócenie tego czasu o połowę pozwala lepiej wykorzystać kabi-
nę lakierniczą. Lakierowanie jest możliwe z użyciem dyszy 1,2 lub 1,3. 
Zastosowanie mniejszej dyszy daje dodatkową oszczędność w postaci 

niższego zużycia preparatu, którą oceniamy na 30%. Lakier ma też długi czas odparowania: 
w trakcie wysychania odparowują wszystkie rozpuszczalniki i dopiero wtedy następuje „zamy-
kanie” powierzchni.

Wystarczy 15 minut
Wzrasta liczba warsztatów samochodowych, dysponujących lakiernią oraz dokonujących napraw 
blacharskich. Nie każdy jednak wie, że innowacyjne produkty mogą być źródłem oszczędności. 

WARSZTATWARSZTATLakierowanieLakierowanie



Nagrodzony serwis jest wysoce wyspe-
cjalizowaną stacją obsługi pojazdów użyt-
kowych Truck & Trailer Center, należącą do 
Grupy EWT Polska. Stacja zlokalizowana 
jest w samym centrum Polski, przy skrzyżo-
waniu autostrad A1 i A2. Obiekt zapewnia 
kompleksową obsługę pojazdów użytko-
wych, a w szczególności naprawy i obsługi 
bieżące, naprawy gwarancyjne i powypad-
kowe (blacharnia, lakiernia) oraz sprzedaż 
oryginalnych części zamiennych. W TTC 
Stryków można skorzystać również z usług 
serwisu ogumienia oraz myjni. Znajduje się 
tam też Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 
i hamownia podwoziowa.

Kompleksowość oferty, zaplecze serwi-
sowe ze sprzętem diagnostycznym najnow-
szej generacji oraz wykwalifikowana kadra 
przekładają się na sukces firmy EWT.

Certyfikat najlepszych usług serwisowych 
w Europie Centralnej odebrał Paweł Rybka, 
zastępca dyrektora serwisu wraz ze swoim 
zespołem doradców serwisowych.

„W Strykowie jesteśmy od 4 lat. Na po-
czątku hale świeciły pustkami. Dziś tętni 
tu życie. Słychać pracę kluczy pneuma-
tycznych, warkot agregatów chłodniczych, 
szum wody na myjni, w powietrzu unosi się 
zapach montowanych opon. Widać zado-
wolonych klientów odbierających swoje na-
czepy. Cieszymy się, że klienci nam zaufali 
i polecają nas swoim znajomym. Dziękuje-
my wszystkim, którzy już skorzystali z na-
szych usług. Uśmiech i satysfakcja klienta 
są dla nas najważniejsze. Zawsze wsłuchu-
jemy się w jego oczekiwania. Rzeczy trudne 
robimy od ręki, niemożliwe troszkę dłużej. 
Certyfikat najlepszych usług serwisowych 

w Europie Centralnej jest wspaniałą nagro-
dą za naszą dotychczasową pracę. Utwier-
dza nas, że wybraliśmy właściwy kierunek 
rozwoju świadczenia usług przez jakość. Ta 
nagroda uwalnia w nas energię, aby jeszcze 
lepiej obsługiwać naszych klientów. Zapra-
szamy do TTC Stryków!” – powiedział Pa-
weł Rybka. ▐

Fot. EWT

Najważniejsze: uśmiech i satysfakcja klienta
Pod koniec maja EWT Truck & Trailer Polska Sp. z o.o.
Stryków k. Łodzi został uhonorowany tytułem najlepszego Partnera 
Serwisowego roku 2014 Schmitz Cargobull w Polsce.
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z 1996 liczył zaledwie 6 stron i obejmo-

wał 28 artykułów. Obecny ma 275 stron, 

na których opisano 3 tys. produktów. Ko-

rzysta z niego już 18 000 klientów. Do-

datkowo w ramach serwisu APP montuje 

i naprawia kabiny lakiernicze i strefy przy-

gotowawcze. Proponuje także konsultacje 

techniczne przy zakupie maszyn elektrycz-

nych, pneumatycznych i systemów odsysa-

jących oraz pistoletów natryskowych. 

Premium w dobrej cenie

Najnowszy w ofercie jest bezbarwny la-

kier Quartz 301. Prace nad nim trwały 

ponad rok. W tym czasie lakierowane ele-

menty były m.in. sprawdzane w różnych 

warunkach (na śniegu i deszczu), badano 

też niedosuszone elementy, aby przeko-

nać się, jak lakier reaguje na zarysowa-

nia, czy blaknie z czasem itd. APP Quartz 

jest szybkoschnącym dwuskładnikowym 

akrylowym lakierem bezbarwnym klasy 

420, przeznaczonym do renowacyjnego 

lakierowania samochodów osobowych, 

dostawczych i ciężarowych zgodnie z prze-

pisami o lotnych związkach organicznych 

VOC. W prosty sposób umożliwia on od-

tworzenie oryginalnej fabrycznej faktury 

lakieru nawierzchniowego. Dzięki wyso-

kiej zawartości cząstek stałych lakier po 

utwardzeniu gwarantuje wysoki połysk 

i dużą przejrzystość. 

APP Quartz jest nowym rozdziałem 

w historii fi rmy – wprowadzono produkty 

o najwyższych parametrach użytkowych 

z dostępnych na rynku w bardzo rozsąd-

nej cenie. W najbliższym czasie na rynku 

pojawi się kombinezon roboczy Quartz, 

a następnie trzykrokowy system polerski. 

Jakość tego ostatniego jest już sprawdzona 

i zatwierdzona, trwają jeszcze ostatnie usta-

lenia dystrybucji nowego produktu. ▐

Michał Mariański
Fot. Auto-Plast Produkt, M. Mariański

Na zdjęciu Piotr Olejnik, kierownik Centrum 
Szkoleniowego APP demonstruje pracę kabiny 
lakierniczej. Mało kto zdaje sobie sprawę, że panel 
sterujący kabiną lakierniczą jest jej najdroższym 
elementem.

W styczniu br. pojawiła się 
w ofercie APP nowa marka 
profesjonalnych narzędzi NToolS, 
dedykowana do warsztatów 
blacharsko-lakierniczych. 

Ogromny, mieszczący ponad 15 000 palet, 
w pełni zautomatyzowany magazyn. Dzięki sprawnej 
logistyce, w 3 h od złożenia zamówienia produkt 
wysyłany jest do klienta. W większości przypadków 
trafia do niego już następnego dnia.

WARSZTATWARSZTATLakierowanieLakierowanie



Aby podkreślić wagę wydarzenia, or-

ganizatorzy postanowili w ramach 

obchodów 25-lecia zorganizować 

także dwie sztandarowe imprezy Inter Cars 

znane i cenione przez całą branżę motory-

zacyjną. Pierwsza z nich to 15. Targi czę-

ści zamiennych, narzędzi i wyposażenia 

warsztatów, które odbędą się na Błoniach 

Stadionu Narodowego i, podobnie jak im-

preza jubileuszowa, trwać będą przez 3 dni. 

Równolegle będzie także mieć miejsce Gala 

Mistrzów Warsztatu, czyli impreza-nagroda 

organizowana z myślą o najwierniejszych 

i najlepszych klientach fi rmy. 

Profesjonalnie i rodzinnie

Targi będą odbywać się na Błoniach Sta-

dionu Narodowego od piątku, 18 września 

do niedzieli, 20 września. Piątek, podobnie 

jak w latach ubiegłych, będzie dniem skie-

rowanym do mediów i profesjonalistów 

z branży. Sobota i niedziela to dni targowe 

otwarte dla wszystkich chętnych, którzy 

chcą zapoznać się z ofertą i nowościami 

rynku motoryzacyjnego. W tych dniach na 

płycie Stadionu w godzinach 10:00-15:00 

będzie odbywać się część artystyczna.

Zaproszenia na Targi będą dystrybuowa-

ne za pośrednictwem „Wiadomości IC” oraz 

będą dostępne już w lipcu we wszystkich fi -

liach fi rmy Inter Cars SA. W tym roku za-

proszenia są bezpłatne i nielimitowane, 

poza tym będą uprawniały do swobodnego 

poruszania się po targach, czyli pomiędzy 

ekspozycją na Błoniach oraz po samym 

Stadionie. Podczas targów zaprezentują się 

wszyscy najważniejsi producenci oraz do-

stawcy z rynku osobowego i ciężarowego. 

Na gości czeka również wiele niespo-

dzianek. W sobotę odbędą się pokazy walki 

i siły w wykonaniu strongmenów, natomiast 

piękne dziewczyny zaprezentują najnow-

sze trendy w bieliźnie. Sobotni wielki „live 

style show” odbędzie się z udziałem takich 

gwiazd, jak Mariusz Pudzianowski oraz za-

wodnicy piłki siatkowej i ręcznej: Dorota 

Świeniewicz i Artur Siódmiak. Dodatkowo 

na uczestników będzie czekała „Strefa Moto” 

z różnymi atrakcjami motoryzacyjnymi. 

W sobotę imprezę poprowadzi Agnieszka 

Szulim, w niedzielę – Filip Chajzer.

Niedziela będzie dniem przeznaczonym 

na zabawę w gronie rodzinnym. Z myślą 

o najmłodszych przygotowanych zostanie 

mnóstwo atrakcji, m.in. dmuchane zjeż-

dżalnie, baseny z kulkami, place zabaw czy 

kąciki gier i zabaw plastycznych. Starsze 

dzieciaki będą mogły skorzystać z różnego 

rodzaju symulatorów czy modeli do skła-

dania. Poza tym odbędzie się koncert Majki 

Jeżowskiej oraz lekcje tańca i warsztaty kuli-

narne dla najmłodszych. 

Wszystkie niezbędne informacje o tar-

gach, m.in. lokalizacji, wystawców czy 

atrakcji, będzie można uzyskać dzięki apli-

kacji Inter Cars Expo App. 

A wieczorem…

Impreza jubileuszowa odbędzie się na 

płycie i trybunach Stadionu Narodowego 

w sobotę, 19 września. Koncert rozpocznie 

się o godzinie 20:00 i potrwa do północy. 

Podczas wieczoru zostaną wyłonieni lau-

reaci Gali Mistrzów Warsztatu. Dziesięciu 

z nich odbierze jedną z 10 nagród pienięż-

nych po 25 000 zł każda, co w sumie da 

okrągłą kwotę 250 000 zł!

Bilety na jubileuszowy koncert wieczorny 

są bezpłatne i będą dystrybuowane przez 

fi lie wśród klientów. Na imprezę zaprosze-

nia otrzymają wystawcy 15. Targów oraz ich 

goście, laureaci Gali Mistrzów Warsztatu, 

a także przedstawiciele fi lii zagranicznych. 

W sumie w imprezie ma wziąć udział kil-

kadziesiąt tysięcy osób. W programie prze-

widziane są koncerty największych gwiazd 

polskiej sceny muzycznej, m.in. wystąpią: 

Ewa Farna, Kamil Bednarek, Kombi, Afro-

mental, Mrozu, Boys i Bajm, a w fi nale mega 

gwiazda światowego formatu – zespół Ro-

xette! Na zakończenie koncertu zaplanowa-

ny jest pokaz świetlno-laserowy.

Obchodom 25-lecia Inter Cars towa-

rzyszyć będzie Gala Mistrzów Warsztatu. 

W konkursie nagrodzonych zostanie łącz-

nie 930 najwierniejszych klientów Inter 

Cars, którzy wygrają konkurs w swoich ka-

tegoriach i otrzymają podwójne zaproszenia 

oraz pakiety hospitality na ekskluzywny 

pobyt w warszawskich hotelach i możliwość 

korzystania ze wszystkich atrakcji przewi-

dzianych z okazji 25-lecia oraz targów.  ▐

Więcej informacji na stronach: 

www.ic25.pl 

www.targi.intercars.com.pl 

Fot. IC

Urodziny naUrodziny na „Narodowym” „Narodowym”

Rok 2015 jest jubileuszowym rokiem dla spółki Inter Cars. A urodziny to nie byle jakie, 
bo mija właśnie okrągłe ćwierćwiecze spółki. Ponieważ 25. urodziny należy obchodzić hucznie 
i z rozmachem, zarząd spółki zaprasza wszystkich swoich klientów, kontrahentów, 
współpracowników oraz ich rodziny na niesamowitą imprezę, która odbędzie się na Stadionie 
Narodowym w Warszawie. 
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P ierwsze 180 ciągników Iveco wyje-

chało na polskie drogi w 1978 roku 

w barwach Pekaesu. Od tamtej pory 

park zarejestrowanych pojazdów włoskiej 

marki zwiększył się do ponad 108 tys., 

z roku na rok przekonując do siebie co-

raz większą liczbę użytkowników. Można 

przypuszczać, że ponad połowa obecnie 

zarejestrowanych pojazdów, tj. dokładnie 

55 575 samochodów marki Iveco, została 

sprzedana przez Iveco Poland oraz sieć au-

toryzowanych dilerów. Znacząco powięk-

szyła się w tym czasie również sieć han-

dlowo-serwisowa. Obecnie to 46 punktów 

w całej Polsce.

W trakcie dwudniowych obchodów Ive-

co Poland uczciło swój jubileusz nie tylko 

z najbliższymi partnerami na uroczystej 

gali, ale także na otwartej imprezie w War-

szawie.

Dwa dni zabawy w sercu Warszawy

Impreza pod Pałacem Kultury i Nauki, 

zorganizowana wspólnie z Radiem Zet 

pod nazwą „Dzień Dziecka od A do Zet” 

przyciągnęła tłumy małych i dużych fanów 

pojazdów Iveco. Swoje strefy tematyczne 

miały też inne marki należące do grupy 

CNH Industrial: CASE CE pokazał maszy-

ny budowlane, natomiast CASE IH udo-

stępnił szeroką gamę maszyn rolniczych. 

W specjalnej strefi e transportowej zapre-

zentowano około 30 lekkich, średnich 

i ciężkich pojazdów Iveco. Począwszy od 

szerokiej gamy modeli Daily, z możli-

wością odbycia jazdy testowej pojazdem 

z najnowszą 8-biegową skrzynią automa-

tyczną Hi-Matic, poprzez przedstawicieli 

gamy średniej Eurocargo, kończąc na gamie 

ciężkiej reprezentowanej przez Trakkera, 

wóz strażacki z drabiną Magirusa czy kilka 

Stralisów m.in. fi rm Lipiński, LINK oraz 

specjalnego zestawu Iveco Showtruck. Swo-

jego reprezentanta miało również Iveco Bus 

w postaci autobusu używanego przez szkół-

kę piłkarską warszawskiego klubu Legia. 

Pod Pałacem zaprezentowali się także zwy-

cięzcy konkursu, zorganizowanego przez 

Iveco z okazji 20-lecia fi rmy. Jednak naj-

większym powodzeniem cieszył się specjal-

nie przystosowany do malowania furgon 

Daily, na którym dzieci mogły popisać się 

swoimi zdolnościami artystycznymi. 

Oprócz prezentacji statycznej, Iveco 

uczestniczyło także w specjalnym przed-

stawieniu dla najmłodszych, w którym go-

ściem specjalnym był wielokrotny uczestnik 

rajdu Dakar – Iveco Trakker Evolution 3. 

Łącznie imprezę odwiedziło około 15 tys. 

osób. Była to dotychczas największa w Pol-

sce demonstracja pojazdów grupy CNH In-

dustrial dla tak szerokiego grona odbiorców.

I wieczór w Studio

Na jubileuszową galę, która odbyła się 

w sobotni wieczór w ATM Studio w Warsza-

wie, przybyło ponad 500 klientów, partnerów, 

dziennikarzy, pracowników Iveco Poland 

oraz przedstawicieli CNH Industrial. Wśród 

gości był również Pierre Lahutte, zarządzają-

cy marką Iveco, który podczas swojego prze-

mówienia podziękował wszystkim zaanga-

żowanym w budowę pozycji włoskiej marki 

w Polsce. Na scenie uhonorowano także sze-

reg osób i fi rm, które w sposób szczególny 

przyczyniły się do sukcesu Iveco w Polsce. 

Wśród nagrodzonych przedsiębiorstw znala-

zły się m.in. Fraikin Polska, Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Śrem, Pojazdy Spe-

cjalne Szczęśniak, Petit Forestier Polska, Link 

oraz fi rma Lipiński. Za wkład w rozwój Iveco 

w Polsce podziękowano także głównym di-

lerom Iveco Poland: CTC, Europol, Exmot, 

Siltruck, Trans-Poz oraz Uni-Truck. Uho-

norowani zostali również pracownicy fi rmy, 

którzy trwają na posterunku od samego po-

czątku, czyli od 20 lat. Wieczór zakończył 

koncert zespołu T.LOVE.  ▐

Fot. Iveco

20 lat Iveco w Polsce
W ostatni weekend maja Iveco Poland obchodziło 20-lecie istnienia firmy. W trakcie dwudniowej 
imprezy pod Pałacem Kultury i Nauki oraz wieczornej gali firma uczciła swoją wieloletnią 
obecność na rynku. Jubileusz polskiego oddziału importera zbiegł się z 40-leciem marki Iveco. 

Urodzinowa gala zgromadziła 
ponad 500 gości. 

Podczas takiej uroczystości nie mogło zabraknąć tortu. Krojeniem zajęli się 
gospodarze, od lewej: Massimiliano Perri, dyrektor generalny Iveco Poland, 
Pierre Lahutte, zarządzający marką Iveco, Valerio Loretti – pierwszy dyrektor 
Iveco Poland, Jacek Galiński z firmy Europol – diler Iveco Poland.

Pod Pałacem Kultury 
i Nauki w Warszawie razem 
z Iveco przez cały weekend 
świętowały dzieci. 

Wreszcie można sobie popisać! I to na 
czym, na samochodzie! Miejmy nadzieję, 
że sąsiedzi nie odczuli tej zabawy boleśnie 
na swoich autach…

www.truck-van.pl

7-8/2015 47TruckTruckVanVan&

WYDARZENIEWYDARZENIEJubileuszJubileusz



Aż miło popatrzeć, jak dynamicznie 

rozwijają się kluby i zrzeszenia miło-

śników oldtimerów i youngtimerów 

w Polsce. Do niedawna większość miło-

śników starszych samochodów przejawia-

ła zainteresowanie głównie samochodami 

osobowymi. O pojazdy użytkowe dbali nie-

liczni zapaleńcy, co nietrudno zrozumieć. 

Samochody osobowe, w odróżnieniu od 

zabytkowych dostawczaków, są zazwyczaj 

Żukiem na start!
Niepozorne i lekceważone, na innych zlotach i rajdach 
stanowiły tylko tło – samochody dostawcze 
okresu PRL. Teraz mogą świecić pełnym blaskiem dzięki 
pierwszej w Polsce imprezie dedykowanej wyłącznie 
tego typu pojazdom – Rajdowi Żuka.

bardziej efektowne. W dodatku zdecydo-

wanie łatwiej jest znaleźć zadbane egzem-

plarze, ponieważ samochody użytkowe na 

co dzień ciężko pracowały, z racji czego 

ulegały szybkiemu wyeksploatowaniu. Poza 

tym komfort jazdy takimi pojazdami jest 

zdecydowanie niższy, a obsługa niekiedy 

bardziej wymagająca. Tym bardziej cie-

szy fakt, że podczas drugiej edycji Rajdu 

Żuka, odbywającej się na początku czerwca 

w podwarszawskim Karczewie, stawiło się 

ponad sto samochodów użytkowych. Czę-

sto były to pojazdy w rewelacyjnym stanie 

technicznym, który, co bardzo prawdo-

podobne znając realia PRL, był lepszy niż 

w dniu wyjazdu z fabryki. „Pomysł zorga-

nizowania zlotu i rajdu polskich samocho-

Niebanalne formy nadwozi Żuków i Nys zaczynamy doceniać dopiero teraz, gdy samochody te zniknęły z ulic. 
A były one przecież widokiem powszechnym w polskich miastach, miasteczkach i wsiach aż przez cztery dekady!

Rajd nie był zamknięty jedynie na 
krajowe pojazdy użytkowe. Uczestniczyły 
w nim m.in. Volkswagen T2 oraz 
Mercedes-Benz 206D.

Jeszcze do niedawna Żuki można było odkupić od Straży Pożarnych za 
śmieszne pieniądze rzędu kilkuset złotych. Teraz ich wartość zdecydowanie 
wzrosła. Aby kupić zadbany egzemplarz, trzeba szykować co najmniej kilka 
tysięcy złotych, a za modele z lat 70. nawet kilkanaście tysięcy.

W PRL-u Nysy uchodziły za pojazdy bardziej 
eleganckie niż Żuki, za sprawą m.in. lepszego 
wykończenia kabiny. Prezentowany egzemplarz 
z 1960 roku to wyjątkowy unikat.

dy!

www.truck-van.pl
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dów użytkowych przyszedł mi do głowy już 

wiele lat temu – mówi Robert Brykała, ko-

mandor Rajdu Żuka. – Udało mi się zarazić 

tym pomysłem moich znajomych, którzy 

pomogli mi w zorganizowaniu pierwszego 

rajdu w zeszłym roku. Mimo braku wspar-

cia medialnego w imprezie tej uczestniczyło 

aż 35 załóg. W tegorocznej drugiej edycji 

Rajdu Żuka na starcie pojawiło się ponad 

100 zabytkowych dostawczaków, z czego 

66 przystąpiło do rajdu. Z pewnością będzie-

my tę imprezę rozwijać i co roku organizo-

wać w nowym, nie mniej ciekawym miejscu.” 

Wśród samochodów uczestniczących 

w drugiej edycji rajdu dominowały oczy-

wiście Żuki, najpopularniejsze pojazdy 

dostawcze okresu PRL. Nie mogło też za-

braknąć Nys, Tarpanów i pojazdów FSO, 

a także samochodów marek zagranicznych. 

Po spotkaniu na rynku w Karczewie samo-

chody wyruszyły na blisko 90-kilometrowy 

rajd turystyczny. Nie liczyła się tu prędkość 

przejazdu, a spostrzegawczość i wiedza na 

temat okresu PRL. Uczestnicy poruszali 

się po trasie, korzystając w itinerera strzał-

kowego i rozwiązując po drodze rozmaite 

zadania. A wyniki? To nie one były najważ-

niejsze. Liczył się klimat imprezy, przygoda, 

możliwość wymiany doświadczeń i wspól-

nego spędzenia czasu w luźnej atmosferze, 

a przede wszystkim rzadka okazja sentymen-

talnej podróży z motoryzacją okresu PRL.  ▐

Przemysław Dobrosławski 
Fot. P. Dobrosławski

Na zlocie nie mogło zabraknąć pierwszego powojennego polskiego samochodu 
użytkowego, czyli Warszawy M20 w wersji pick-up. Pierwszy prototyp tego pojazdu 
pokazano w 1955 roku, a jego produkcja ruszyła trzy lata później. 

Na rajdzie pojawiły się również spokrewnione technicznie z Żukiem i Nysą Tarpany, 
w tym wyjątkowa rzadkość w postaci modelu 239D (po lewej) napędzanego 
trzycylindrowym 2,5-litrowym dieslem o mocy 49 KM z ciągnika Ursus.

Fiat 125p pick-up przedłużony i poszerzony o 25 cm 
był jednym z najbardziej okazałych pojazdów zlotu.

Na Radzie Żuka to nie prędkość przejazdu liczyła się najbardziej, a poprawne odpowiedzi na pytania z zakresu 
wiedzy o motoryzacji i na temat okresu PRL, których należało udzielić na punktach kontrolnych.

Na zlocie pojawił się jeden z siedmiu 
wyprodukowanych prototypów FSO Analog 
(1994-1996), czyli wersja 4×4 powstała na bazie 
Poloneza Trucka.

Jazda nawet z prędkością 60 km/h pojazdami 
dostawczymi sprzed kilku dekad dostarcza 
sporych wrażeń.

Żuk „smutek”, produkowany w latach 1958-1973 to dziś wyjątkowo 
rzadki widok. Rajd Żuka jest pierwszą imprezą w tym tysiącleciu, na której 
zgromadzono ich tyle w jednym miejscu.
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P rzedstawicielstwo ZF 

Friedrichshafen AG zor-

ganizowało kolejną odsło-

nę akcji Sachs Race Cup. Była to 

już trzecia edycja cyklu spotkań 

branży warsztatowej. Odbyły się 

one w maju i czerwcu na torach 

w Radomiu, Szydłowcu i Bed-

narach.

„W tym roku wprowadziliśmy 

do programu zupełnie nowe 

atrakcje. Naszym głównym zało-

żeniem było sprawienie, by każda 

ze ‘stacji’ stawiała przed uczest-

nikami dodatkowe wyzwania. 

Dlatego przygotowaliśmy mię-

dzy innymi dodatkowe symula-

tory jazdy oraz samochody do 

prób sprawnościowych – mówi 

Peter Rothenhöfer, dyrektor ZF 

Friedrichshafen AG SA w Pol-

sce. – Co więcej, zmniejszyliśmy 

liczbę prezentacji teoretycznych, 

na rzecz zadań praktycznych. 

Sądząc po opiniach uczestników 

wyrażonych w ankietach, pomysł 

ten zdecydowanie się sprawdził” 

– dodaje Peter Rothenhöfer.

Podczas szkolenia technicz-

nego dla serwisów pojazdów 

użytkowych uczestnicy mogli 

dokładnie zapoznać się z ukła-

dami zawieszeń, skrzyniami bie-

gów, sprzęgłami i amortyzatora-

mi oraz dowiedzieć się, jak je 

serwisować. ZF nie pozostawia 

którzy podczas Sachs Race Cup 

prezentowali części do aut wyko-

rzystywanych w profesjonalnych 

sportach motorowych. Efekty za-

montowanie takich podzespołów 

można było poczuć na własnej 

skórze podczas jazd porównaw-

czych dwoma Toyotami GT86: 

jedna miała seryjne zawieszenie 

i układ przeniesienia napędu, 

a druga została przygotowana 

przez dział ZF Race Engineering.

Gra zespołowa

Niespodzianką dla uczestni-

ków były dodatkowe atrakcje: 

próba Stewarta, jazda zespoło-

wa Golfem z dwoma przodami, 

slalom Swift em z wózkami na 

tylnych kołach oraz symulator 

wyścigówki. Wszyscy bardzo do-

brze się bawili.

„Akcja Sachs Race Cup udo-

wodniła, że nasze wydarzenia 

na stałe wpisały się do kalen-

darza imprez motoryzacyjnych 

w Polsce. Z roku na rok mamy 

coraz większą liczbę zgłoszeń, 

a koncepcja samych spotkań 

ewoluuje w celu dostarczenia 

najlepszej praktyki i doskonałej 

rozrywki. Dzięki starannie do-

branemu programowi szkoleń, 

chcemy pokazać, jakie znacze-

nie ma dla nas zapewnienie jak 

najszerszej oferty naszym part-

nerom biznesowym, zarówno 

w ramach wsparcia sprzedaży, 

jak i wykonywanej przez nich 

pracy – komentuje Peter Rothen-

höfer. – Liczę, że w kolejnych 

latach uda nam się, z pomocą 

naszych partnerów dystrybucyj-

nych, kontynuować tego typu 

akcje i że będą one z roku na rok 

coraz większe i jeszcze bardziej 

atrakcyjne dla uczestników”.

Partnerami tegorocznej akcji 

Sachs Race Cup były fi rmy: Inter 

Cars, Inter Team, Moto-Profi l, 

Auto Partner, Gordon, Fota, AD 

Polska, Hart, Martex, Motorol 

oraz Euromaster.

Warto podkreślić, że ten rok 

jest wyjątkowy dla fi rmy ZF. Mija 

właśnie 100 lat od momentu jej 

utworzenia w 1915 r. we Frie-

drichshafen jako Zahnradfabrik 

GmbH. Wśród jej założycieli 

znajdowała się m.in. spółka Luft -

schiffb  au Zeppelin GmbH.  ▐

KD
Fot. ZF

 Wyścig po wiedzę
Dziesięć intensywnych dni szkoleniowych, ponad 
1200 uczestników i mnóstwo frajdy. Cykl szkoleń 
organizowany przez firmę ZF na stałe wpisał się 
do kalendarza imprez motoryzacyjnych w Polsce, 
a liczba chętnych z roku na rok rośnie.

swoich klientów z problemami, 

ale służy również wsparciem 

technicznym.

Gotowi? Start!

Najistotniejszą i zapewne 

najbardziej zauważalną zmianą 

w tegorocznej edycji Sachs Race 

Cup było przygotowanie profe-

sjonalnych samochodów wyści-

gowych na bazie modelu BMW 

E46, które po wieloetapowej 

przebudowie straciły na wadze 

ponad 170 kg. Wszystkie przy-

gotowane pojazdy wyposażone 

były w 3-litrowe silniki o mocy 

230 KM z manualnymi skrzynia-

mi biegów i ze znacznie zmodyfi -

kowanymi podzespołami zawie-

szenia i przeniesienia napędu. 

Uzbrojone w dodatkowe elemen-

ty bezpieczeństwa spełniające 

najwyższe normy – przypadły 

do gustu wszystkim, którzy mieli 

okazję zasiąść za ich kierownicą. 

Uczestnicy rywalizowali ze sobą, 

pokonując wyznaczoną trasę 

w towarzystwie instruktora. 

Dzięki podpowiedziom tzw. 

„szykany” można było pokony-

wać odważniej, co zwiększało 

frajdę podczas wyścigu.

W spotkaniach Sachs Race 

Cup wzięli również udział goście 

specjalni. W wybranych dniach, 

uczestnikom zmagań towarzy-

szył Janek Chmielewski – rajdo-

wy mistrz polski grupy R w latach 

2011 i 2012 oraz lider klasyfi ka-

cji 2WD w latach 2013 i 2014. 

W trakcie dni dedykowanym 

warsztatom pojazdów ciężarowych, 

dodatkową atrakcją był udział 

Grzegorza Barana – siedmiokrot-

nego uczestnika rajdu Dakar. 

Wyścigowego ducha podtrzy-

mywali również przedstawiciele 

działu ZF Race Engineering, 

Atrakcją dla warsztatów 
obsługujących samochody 
ciężarowe była rajdowa 
ciężarówka Grzegorza 
Barana, wielokrotnego 
uczestnika rajdu Dakar. 

Swifta z wózkami na 
tylnych kołach było dość 
trudno opanować, ale 
udało się. Uczestnicy 
takim samochodem 
pokonywali slalom.

W prawo czy w lewo? Czteroosobowa załoga musiała 
współpracować, żeby pokonać wspólnie slalom Golfem 
z dwoma przodami. Do dyspozycji były dwie kierownice 
i dwa komplety pedałów. Kierowcy kręcili kierownicami 
i wrzucali biegi, pasażerowie obsługiwali sprzęgło, 
hamulec i gaz. Zabawa była przednia!
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18-21 września 2015 r.
Bednary koło Poznania, 

gmina Pobiedziska   

www.agroshow.pl

XVII Międzynarodowa Wystawa Rolnicza

AGRO SHOW
2015

Polska Izba Gospodarcza 
Maszyn i Urządzeń Rolniczych
ul. Poznańska 118, 87-100 Toruń, 

tel.  56/ 651 47 40, fax 56/ 651 47 44, 

biuro@pigmiur.pl

OrganizatorPatronat 
Honorowy

Patronat 
Medialny

WYSTAWA CZYNNA: 

PIĄTEK - NIEDZIELA  900 - 1700

PONIEDZIAŁEK  900 - 1300

   największa plenerowa wystawa rolnicza w Europie

   oferta wszystkich czołowych producentów maszyn 
   i urządzeń rolniczych

   bogaty program pokazów maszyn w pracy 
   na poletkach pokazowych

   prezentacje nowości

Nie może Cię tam zabraknąć.
Już dziś zaplanuj swój wyjazd 
na AGRO SHOW!




