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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:
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GWARANTOWANA RADOŚĆ Z JAZDY

5 LAT GWARANCJI* 

PIERWSZA  
8-STOPNIOWA  

AUTOMATYCZNA 
SKRZYNIA BIEGÓW
dla większego komfortu 

i bezpieczeństwa

NISKIE ZUŻYCIE 
 PALIWA

dzięki możliwości wyboru 

różnych stylów jazdy  

„Eco” i „Power”

O 10% NIŻSZE KOSZTY 
PRZEGLĄDÓW  

I NAPRAW
dzięki rekordowej 

niezawodności oraz trwałości

NAJLEPSZE OSIĄGI 
W SWOJEJ KLASIE
największa moc 205KM 

i moment obrotowy 470Nm

* 5 lat gwarancji XTENDED LIFE obejmującej układ napędowy pojazdu Iveco Daily Hi-Matic z całkowitym limitem przebiegu 200 tys km. Gwarancja ta dotyczy napraw 

silnika wraz układem wtrysku paliwa, skrzyni biegów, wału napędowego oraz tylnego mostu. Szczegóły u Autoryzowanych Dealerów Iveco.



Pomimo ciągle utrzymujących się kłopotów na Wschodzie i barier stawianych naszym 

przewoźnikom na Zachodzie (Północy) Polska branża transportowa ma się dobrze. 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podało, że w 2014 roku wzrosła liczba wydanych li-

cencji na przewóz rzeczy o ok. 0,7% w porównaniu z 2013 r. W sumie w 2014 roku wydano 

60,4 tys. zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz ok. 7,3 tys. licen-

cji na spedycję, czyli o ok. 1,6 tys. więcej niż rok wcześniej. Według Głównego Inspektoratu 

Transportu Drogowego w 2014 roku wydano 29 488 licencji na przewóz rzeczy, 

czyli o ponad 1,2 tys. więcej niż przed rokiem oraz udzielono 4251 zezwoleń 

na wykonywanie zawodu przewoźnika w zakresie przewozu rzeczy, rok wcześniej było 926. 

Czyli jest co robić!

Dobre wyniki odnotowuje też rynek pojazdów. Do końca lipca 2015 roku sprzedaż 

ciężarówek wzrosła o 25%, w tym ciągników siodłowych o 30%. Tym razem nie można 

mówić o popycie sztucz-

nie nakręcanym np. przez 

zmianę normy emisji 

spalin, co mogliśmy 

obserwować w 2013 r. 

Jedynym czynnikiem, 

który mógł się temu 

przysłużyć, jest wzrost 

gospodarczy. 

Przewoźnicy już od 

dawna nie zamawiają po-

jazdów na zapas. Kupują, 

gdy mają pracę. Czyli jak 

kupują, na jej brak nie 

mogą narzekać. 

I rzeczywiście. PKB 

w I kwartale 2015 r. 

wzrósł w Polsce o 3,6%. 

W tym czasie wzrósł też 

popyt inwestycyjny 

o 11% i popyt krajowy 

o 2,6%. Odnotowaliśmy 

również wzrost eksportu 

i to mimo nałożonego na 

nas rosyjskiego embarga. W drugiej połowie roku w związku z ożywieniem w strefi e 

euro i nowymi środkami unijnymi, PKB może wzrosnąć nawet ponad 4%. To dobry pro-

gnostyk dla branży transportowej.

A przewoźnicy z sektora MŚP narzekają. Z przedstawionego przez EFL Barometru wynika, 

że nastroje lekko się pogorszyły. Właściciele fi rm przewozowych obawiają się spadku 

zamówień i utraty płynności, są więc mniej skorzy do inwestycji. Na szczęście w praktyce, 

trudno dostrzec ten sceptycyzm.▐
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W raz z nową gamą powstał długo-

dystansowy model Renault Trucks 

na bazie serii T Optifuel Lab 2 wy-

posażony w 20 różnych technologii, które 

sprzyjają niższemu zużyciu paliwa. Po kilku 

miesiącach prób drogowych i badań na sta-

nowisku, odpowiadających przejechaniu 

20 tys. km, okazało się, że Optifuel Lab 2 spa-

lił o 22% mniej paliwa niż seryjne Renault 

Trucks T. Oznacza to, że udało się zaoszczę-

dzić 7,2 l oleju napędowego na każde przeby-

te 100 km oraz wyemitowano o 194 g mniej 

CO2 w przeliczeniu na każdy kilometr. 

„Oczywiście jesteśmy bardzo zadowole-

ni z tych wyników. Nie są dla nas żadnym 

zaskoczeniem, ale stanowią rzeczywiste po-

twierdzenie słuszności naszych wcześniej-

szych, ambitnych szacunków” – podkreśla 

Claude Covo, menedżer projektu. 

Próby drogowe prowadzono na 200-ki-

lometrowej trasie wokół Lyonu, charakte-

rystycznej dla przewozów regionalnych. 

Średnia prędkość Optifuel Lab 2 wyniosła 

72,6 km/h, przy masie całkowitej 33 t.

Rozwiązania zastosowane w Optifuel Lab 2

dotyczą czterech głównych czynników 

wpływających na zużycie paliwa: zarządza-

nia energią, aerodynamiki, oporu tocze-

nia i systemów wspomagających kierowcę. 

W Optifuel Lab 2 zastosowano baterie sło-

neczne, które dostarczają energii elektrycznej 

potrzebnej do zasilania pokładowych urzą-

dzeń. Opory powietrza zmniejszono m.in.  

dzięki zastosowaniu kamer zamiast lusterek 

wstecznych, zoptymalizowanego spojlera da-

chowego współgrającego z dachem naczepy 

czy osłon między osiami naczepy. 

Zdobyta podczas testów wiedza nada-

je kierunek kolejnym pracom mającym na 

celu doskonalenie rozwiązań stosowanych 

w pojazdach ciężarowych. Najskuteczniejsze 

z nich mogą wejść do produkcji seryjnej, pod-

nosząc ekonomikę oferowanych pojazdów. 

O 13% mniej w dystrybucji

Po udanych próbach w ramach transpor-

tu długodystansowego przyszedł czas na 

pojazd dystrybucyjny. W tym celu został 

uruchomiony projekt, który ma na celu uzy-

skanie 13% oszczedności. W ramach EDIT 

(Effi  cient Distribution Truck) powstaje pro-

totypowy pojazd Renault Trucks D Wide 

Euro 6 z zabudową chłodniczą. W ramach 

tej inicjatywy z Renault Trucks współpracu-

je sześciu partnerów: Valeo, Lamberet, Mi-

chelin, BeNomad, INSA de Lyon (LamCoS), 

IFSTTAR (LICIT). Prototyp pojazdu chłod-

niczego będzie wykorzystywać technologie, 

które wejdą do sprzedaży do 2020 r. 

Przede wszystkim udoskonalone mają zo-

stać właściwości aerodynamiczne pojazdu 

i zabudowy. Prototyp zostanie wyposażony 

Redukcja zużycia paliwa to dzisiaj za mało. Producenci pojazdów pracują nie tylko nad 
udoskonaleniem aerodynamiki, ale również alternatywnymi napędami, które będą pracować 
cicho i czysto. Renault Trucks znów zaskakuje skalą swoich projektów. 

Francuzi chcą ograniczyć zużycie paliwa 
w konwencjonalnych pojazdach dystrybucyjnych 

o 13%. Wzorem Optifuel Lab 2 ma powstać pojazd 
z zabudową chłodniczą, w którym zostaną zastosowane 

najnowsze technologie obniżające zużycie paliwa.

Sprytna alternatywa
100% elektryczne Renault Trucks D Wide o dmc 16 t codziennie pokonuje trasę 200 km, rozwożąc zaopatrzenie do paryskich butików. 
W takim trybie wymaga dwukrotnego doładowania akumulatorów. Po pracy ładuje się 7 godzin. 
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Kto dostarczy mi 
www.pozkrone.pl

Najlepsze dla najlepszych: 

My 
POZKRONE S.A.

w niskonapięciowy układ mikro-hybrydowy, 

który będzie gromadzić energię hamowania. 

Urządzenie do tego służące będzie jednocze-

śnie zasilać odzyskaną energią urządzenia 

pomocnicze oraz umożliwi chwilowe wspo-

maganie silnika spalinowego. 

Połączenie pojazdu z systemem sygnali-

zacji świetlnej, pozwoli na przewidywanie 

jej zmian i odpowiednie dostosowanie pręd-

kości, a tym samym zmniejszenie zużycia 

paliwa. Dodatkowo, kierowca będzie mógł 

wybrać najoszczędniejszą trasę. Zastosowa-

ne zostaną również nowe opony o obniżo-

nym współczynniku oporu toczenia. Projekt 

EDIT ma być ukończony w 2018 roku. 

Natomiast już teraz dostępne są mo-

dele Renault Trucks D i D Wide w wersji 

Optifuel. Pojazdy te są wyposażone w tech-

nologie wspierające oszczędzanie paliwa. 

Standardowo oferowane są z systemem 

do zarządzania fl otą Optifl eet, aktywnym 

w okresie próbnym. Montowane są w nich 

zautomatyzowane skrzynie biegów Opti-

tronic lub Optidriver oraz tzw. ogranicznik 

przyspieszenia – funkcja, która utrzymuje 

układ napędowy w trybie ekonomicznym, 

niezależnie od nacisku wywieranego na pedał 

przyspieszenia. Silnik zostaje automatycz-

nie wyłączony po 3 do 5 minutach pracy na 

biegu jałowym – jeżeli został uruchomiony 

hamulec postojowy, co ma zapobiegać bez-

produktywnemu zużywaniu paliwa. Z myślą 

o Renault Trucks D i D Wide Optifuel przy-

gotowano również szereg opcji dodatkowych, 

zależnie od zastosowania i charakteru eksplo-

atacji pojazdu: spoiler dachowy polepszający 

aerodynamikę, nowego typu opony Michelin 

o niskim oporze toczenia oraz szkolenie w za-

kresie jazdy ekonomicznej, Optifuel Training.

Poza trybem fuel eco, zautomatyzowaną 

skrzynią biegów Optidriver i tempomatem, 

zużycie paliwa obniża też Optiroll, pozwala-

jący do maksimum wykorzystywać energię 

kinetyczną pojazdu.

Podobnie jak pozostałe pojazdy z tej 

gamy, Renault Trucks D i D Wide Optifuel 

są kompatybilne z oprogramowaniem Opti-

fuel Infomax przeznaczonym do pomiaru 

i analizy zużycia paliwa. 

Idealne do komunalki

Seria D Wide oferowana jest również 

z napędem CNG. Pojazd taki wyposażony 

jest w nowy, 6-cylindrowy, 9-litrowy sil-

nik gazowy o mocy 320 KM, spełniający 

normę emisji spalin Euro 6. Zapewniając 

dynamikę i komfort jazdy porównywal-

ne do silnika Diesla, jednostka ta rozwija 

większy moment obrotowy (1356 Nm) 

i pracuje ciszej. 

Renault Trucks D Wide CNG Euro 6 może 

być zasilany zarówno gazem ziemnym, jak 

i biogazem (biometanem). Biogaz jest pali-

wem odnawialnym, pozyskiwanym z materia-

łów organicznych, którego spalaniu towarzy-

szy znacznie niższa emisja CO2, w porównaniu 

z olejem napędowym. Dlatego pojazdy zasila-

ne biogazem są chętnie wybierane do zastoso-

Renaut Trucks D CNG to rozwiązanie idealne do 
miasta. Taki pojazd może bez konieczności tankowania 
przejechac dystans 400 km. Na jego wyposażeniu 
są stalowe butle, które wytrzymują ciśnienie 500 bar 
– 2,5-krotnie większe od ciśnienia nominalnego. Ich 
użytkowa trwałość przekracza 20 lat. W warunkach 
miejskich pojazd może pokonać do 400 km bez 
konieczności tankowania.

Hybrydowe D Wide electric z silnikiem 
spalinowym ma zasięg 400 km, w tym 
60 może przejechac tylko na silniku 
elektrycznym. To rozwiązanie pozwala 
korzystać z napędu elekrycznego 
w określonych sytuacjach, gdy tego 
wymaga kontrahent, a zarazem zapewnia 
duży zasięg pojazdowi.

www.truck-van.pl
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Cicho lub ciszej

Oczywiście nie mogło zabraknąć po-

jazdu elektrycznego. Właśnie trwają testy 

w pełni elektrycznej ciężarówki o dmc 16 t,

która jeździ w fi rmie Speed Distribution 

Logistique. Od dwóch lat ten całkowicie 

bezemisyjny i bezgłośny pojazd zaopatruje 

butiki Maison de Parfums & Cosmétiqu-

es w Paryżu. Testy są prowadzone na ty-

powej, wymagającej trasie dystrybucyjnej 

o długości ponad 200 km. Trasa przejaz-

du została zaplanowana w taki sposób, by 

umożliwić dwa częściowe doładowania 

w ciągu dnia i dodatkowo ładowanie całko-

wite między godziną 19 a 2 rano.

Dla Alexandra Oulèsa, dyrektora ds. 

eksploatacji, i Philippa Bernarda, mene-

dżera ds. logistyki w Guerlain, przyłącze-

nie się do projektu było czymś oczywi-

stym. Zrównoważony rozwój jest od ponad 

7 lat elementem strategii Guerlain, defi -

niującej sześć głównych wyzwań, z których 

jednym jest zdecydowane dążenie do re-

dukcji emisji CO2 w drogowym transpor-

cie towarów, zaś ten innowacyjny projekt 

stanowił okazję do podjęcia współpracy 

z Renault Trucks i Speed Distribution Lo-

gistique, opartej na wspólnym zaangażo-

waniu w ochronę środowiska naturalnego.

„Po zainwestowaniu w 2013 r. we w pełni 

elektryczne pojazdy dystrybucyjne Renault 

Maxity, postanowiłem wypróbować więk-

szy, eksperymentalny pojazd o dmc 16 t. 

Dzięki temu mogłem zaproponować Guer-

lain całkowicie bezemisyjny cykl transpor-

towy” – powiedział Marc Bachini, założyciel 

Speed Distribution Logistique. 

Elektryczne Renault Trucks D może prze-

wieźć 6 t ładunku. Napędza je elektryczny sil-

nik asynchroniczny o mocy 103 kW. Współ-

pracuje z nim zautomatyzowana skrzynia 

biegów ZF 6S800 TSO, z pneumatycznym 

układem wykonawczym. Pojazd wyposażono 

w 2 zestawy akumulatorów litowo-jonowych 

o łącznej pojemności 170 kWh, których masa 

wynosi 2 t. Akumulatory ładowane są z sieci 

przesyłowej oraz poprzez odzyskiwanie ener-

gii hamowania. Czas całkowitego ładowania 

wynosi około 7 godzin. Bez doładowywania 

częściowego elektryczne D może przejechać 

do 120 km. Taki pojazd emituje o 86% mniej 

CO2 i o 3,5 dB ciszej pracuje.

W czerwcu tego roku rozpoczęły się rów-

nież testy hybrydowego Renault Trucks D 

16 t zasilanego przez silnik elektryczny oraz 

spalinowy w fi rmie Deret. Pojazd może prze-

jechać 60 km w trybie elektrycznym przy cał-

kowitym zasięgu 400 km. Dzięki temu roz-

wiązaniu może codziennie przewozić towary 

z centrum logistycznego fi rmy Deret w Com-

pans do sklepów na paryskim lotnisku Char-

les-de-Gaulle. Hybrydowy Renault Trucks D,

nazywany przez producenta „pojazdem elek-

trycznym o zwiększonym zasięgu” może wy-

konać do ośmiu takich kursów dziennie.

„Przygodę z elektrycznym pojazdem cię-

żarowym rozpoczęliśmy kilka lat temu. Elek-

tryczne Renault Trucks D o zwiększonym za-

sięgu spełnia nasze wymogi dużej ładowności 

i trudnych kursów na 30-, 50-kilometrowych 

trasach odbywających się po drogach oraz 10-, 

15-kilometrowych odcinkach pokonywanych 

tylko na napędzie elektrycznym. Dzięki temu 

pojazdowi możemy wykonać od 4 do 5 kursów 

w ciągu dnia bez przerw. Duży zasięg ma dla 

nas fundamentalne znaczenie, aby nie bloko-

wać dostaw z powodu jego ograniczeń lub ko-

nieczności ładowania akumulatorów” – wyja-

śnia Patrick Maillet, dyrektor administracyjny 

i handlowy w fi rmie Deret. 

W porównaniu do pojazdów z silnikiem 

Diesla napęd hybrydowy użyty w tym po-

wań, takich jak utrzymanie czystości ulic, wy-

wóz śmieci czy transport dystrybucyjny.

Z gazowym silnikiem współpracuje au-

tomatyczna skrzynia biegów Allison serii 

3200, dostosowana do specyfi ki transportu 

komunalnego. Podobnie jak w przypad-

ku wersji wysokoprężnej, skrzynia biegów 

w D Wide CNG ma funkcję automatyczne-

go przechodzenia z położenia neutralnego 

w tryb jazdy i na odwrót. Dzięki temu kie-

rowca może np. aktywować układ wywrotu 

bez konieczności manualnego przełączania 

skrzyni biegów w położenie neutralne. 

Gazowa wersja serii D może być wypo-

sażona w jeden z dwóch zestawów zbiorni-

ków gazu sprężonego pod ciśnieniem 200 

bar: sześć butli o łącznej pojemności 600 l 

(90 kg) lub osiem butli o łącznej pojemność 

800 l (120 kg). Stalowe butle wytrzymują ci-

śnienie 500 bar – 2,5-krotnie większe od ci-

śnienia nominalnego – a ich trwałość użytko-

wa przekracza 20 lat. W warunkach miejskich 

zasięg roboczy pojazdu dochodzi do 400 km. 

Renault Trucks D Wide CNG dostępny jest 

w dwóch konfi guracjach: 19 t 4×2 i 26 t 6×2. 

Renault Trucks D może być również na-

pędzane biodieslem. Pod względem mocy 

i momentu obrotowego pojazdy te nie róż-

nią się od wykorzystujących konwencjonal-

ny olej napędowy. Ich jednostki napędowe 

mogą spalać zarówno 30-procentowy, jak 

i 100-procentowy biodiesel, paliwo odna-

wialne pozyskiwane z olejów roślinnych 

(95%) i tłuszczów zwierzęcych (5%). 

Baterie słoneczne na dachu naczepy wykorzystują 
energię odnawialną do zaopatrywania w prąd 
urządzenia pokładowe, odciążając w ten sposób 
system energetyczny pojazdu. 

Opływowy kształt to nie wszystko. Spojlery, systemy i ekrany 
zastępujące luterka wsteczne to konieczność, jeżeli chcemy 
skutecznie obniżyć zużycie paliwa.Już pewnie niedługo tak będą 
wyglądały zestawy poruszające się po naszych drogach.

Elektryczne Maxity z ogniwem wodorowym to skuteczny sposób na zwiększony zasięg 
i czyste powietrze. Ten pojazd emituje tylko pare wodną.

www.truck-van.pl
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jeździe ogranicza emisję CO2 o 30%, a po-

ziom hałasu o 2 dB.

Kontrolę zużycia energii zapewnia sys-

tem zarządzania sterowany specjalnym mo-

dułem elektronicznym, opracowanym przy 

współpracy z IFP Energies nouvelles. Mo-

duł elektroniczny automatycznie zarządza 

ładowaniem akumulatora i stale optymali-

zuje wykorzystanie obu źródeł energii, czyli 

silnika elektrycznego i spalinowego. Nadzór 

wykorzystania energii umożliwia porusza-

nie się pojazdu w trybie zeroemisyjnym na 

terenie lotniska. Dodatkowo pojazd przełą-

cza się za każdym razem w tryb elektryczny, 

gdy prędkość spada poniżej 30 km/h.

Kierowca może obserwować działanie 

obydwu silników na tablicy rozdzielczej 

i ręcznie przełączyć tryby pracy układu na-

pędowego: z czysto elektrycznego na hybry-

dowy i vice versa. 

A może wodór?

Natomiast, aby zwiększyć zasięg elektrycz-

nego Maxity, Renault proponuje dodatkowo 

zasilanie ogniwem wodorowym. Tak wyposa-

żone Maxity o dmc 4,5 t może pokonać dy-

stans 200 km (dwa razy więcej niż analogiczny 

model elektryczny bez ogniwa). Pojazd jest te-

stowany od lutego, przez rok w rzeczywistych 

warunkach przez La Poste na 70-kilometro-

wej trasie. Maxity electric nie generuje hałasu, 

natomiast do atmosfery emituje tylko parę 

wodną.

Podczas jazdy silnik elektryczny jest za-

silany z dwóch komplementarnych źródeł. 

Ogniwo paliwowe jest w stanie wygenero-

wać moc maksymalną 20 kW. W okresach 

większego zapotrzebowania na moc, do-

datkowa energia jest dostarczana z akumu-

latorów. Z kolei podczas postoju ogniwo 

paliwowe doładowuje akumulatory. Ciepło 

wytwarzane przez ogniwo jest wykorzy-

stywane do ogrzewania wnętrza kabiny, co 

pozwala oszczędzać energię zmagazyno-

waną w akumulatorach. Ogniwo wytwarza 

energię elektryczną i ciepło wskutek reakcji 

tlenu zawartego w powietrzu z wodorem 

zmagazynowanym w zbiorniku, czemu to-

warzyszy powstawanie cząsteczek wody 

– proces odwrotny do elektrolizy.

Maxity electric z ogniwem paliwowym 

ma 4,5 t dmc. Jednak we Francji został 

dopuszczony do ruchu jako pojazd o dmc 

3,5 t + 1 t na podstawie specjalnych prze-

pisów faworyzujących pojazdy proeko-

logiczne. Dodatkowe 1000 kg zostało 

zakwalifi kowane jako zwiększona masa 

własna, będąca skutkiem zastosowania 

„czystego” alternatywnego źródła energii. 

To pozwala na przewożenie takim pojaz-

dem 1 t ładunku.

Auto porusza się z maksymalną pręd-

kością 90 km/h. Zastosowano w nim elek-

tryczny silnik asynchroniczny o mocy 

47 kW oraz zautomatyzowaną skrzynię bie-

gów. Maksymalny moment obrotowy pod-

czas ruszania z miejsca wynosi 270 Nm.

Energia magazynowana jest w 4 zestawach 

akumulatorów litowo-jonowych i litowo-że-

lazowo-fosforanowych (Valence Technolo-

gy) o łącznej masie 400 kg. Pełne ładowanie, 

włącznie z fazą równoważenia ładunku trwa 

7 h. Urządzenie do ładowania jest zintegro-

wane z pojazdem i zasilane ze standardowe-

go gniazda elektrycznego trójfazowego.

Ogniwo wodorowe ma moc 20 kW. Wo-

dór przechowywany jest w dwóch zbiorni-

kach o pojemności 75 l każdy, co pozwala 

zmagazynować 4 kg H2 pod ciśnieniem 

350 bar. Taki zestaw waży 300 kg.

La Poste jest posiadaczem największej na 

świecie fl oty pojazdów elektrycznych. Od 

blisko roku fi rma testuje napęd wodorowy 

w pojazdach dostarczających przesyłki pocz-

towe w regionie Franche-Comté. „Wodór 

wydaje się skutecznym rozwiązaniem dla 

zwiększenia funkcjonalności i zasięgu po-

jazdów elektrycznych. A dokładniej, chodzi 

o opracowanie sytemu magazynowania ener-

gii opartego na wodorze, co ma zasadnicze 

znaczenie w kontekście naszego przechodze-

nia na alternatywne źródła energii” – wyjaśnia 

Frédéric Delaval, dyrektor ds. technicznych 

w biurze dystrybucji przesyłek w La Poste.

Alternatywne napędy w pojazdach cię-

żarwowych to wciąż pieśń przyszłości. Pro-

blemy z tankowaniem ekologicznych paliw, 

zmienne warunki klimatyczne czy masa 

instalacji ograniczająca możliwości prze-

wozowe to problemy, które ciagle blokują 

popyt na takie produkty, o cenie nie wspo-

minając. Oprócz testów i ciągłego doskona-

lenia pojazdów altenatywnych ich rozwo-

jowi mogą sprzyjać uregulowania prawne 

i zachęty ze strony państwa, które skutecz-

nie usuną bariery stojące na drodze do czy-

stego transportu. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Renault
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DŁUGODYSTANSOWEDŁUGODYSTANSOWETestTest

DAF CF nie podbił polskiego rynku. 

Jest najbardziej uniwersalnym mo-

delem holenderskiej marki, a jak coś 

jest do wszystkiego, to jest do niczego – gło-

si uliczna „złota myśl”, niedaleka zresztą 

od peerelowskiego „wspólne, czyli niczyje”. 

Może zawiniła strategia polskiego impor-

tera, który skupił się na ciągnikach siodło-

wych do transportu długodystansowego 

i jego hitem od lat jest XF? Każde bowiem 

zetknięcie się z mniejszym CF w jego licz-

nych wcieleniach pozostawia niezatarte 

i pozytywne wrażenie. 

„Inteligentna” przestrzeń

Tak jest również z „modelem roku 2015”. 

Wprawdzie konkurenci nie zasypiają gruszek 

w popiele i naciskają, ale CF nadal należy do 

ciężarówek z wyjątkowo wygodną i dobrze 

wykończoną kabiną. Zachwyca zwłaszcza 

logika urządzeń sterowniczych. Są niebywa-

le proste i intuicyjne w obsłudze. Dotyczy to 

przede wszystkim pokrętła zautomatyzowa-

nej skrzyni biegów AS Tronic oraz pokrętła 

do obsługi komputera pokładowego, którego 

wyświetlacz znajduje się w centralnej czę-

ści „zegarów”. Forma tablicy rozdzielczej, 

oszczędna i zwarta, a przy tym praktyczna 

świetnie pasuje do relatywnie niewielkiej ka-

biny i pozostawia dużo miejsca jadącym. 

Pomarańczowy ciągnik był wyposażony 

w największą z dostępnych w CF kabinę 

Space Cab. Ponieważ pod spodem pracuje 

silnik MX-11, do wnętrza prowadzą tylko 

trzy stopnie. Wewnętrzna wysokość kabiny 

od podłogi do dachu wynosi 223 cm – tyl-

ko 2,5 cm mniej niż w XF Super Space Cab. 

Nad tunelem kabina mierzy jednak 179 cm, 

czyli o 31 cm mniej niż w największym XF. 

Można to uznać za udany kompromis. Na 

leżankę przechodzi się z łatwością, a jeśli 

trzeba się przebrać czy założyć kurtkę, moż-

na to zrobić całkiem wygodnie, stając na 

podłodze, przed jednym z foteli. Testowany 

egzemplarz miał dwie leżanki z wygodną, 

niewielką, poręczną drabinką prowadzącą 

do górnej, ale podobnie jak fotel pasażera 

z pełną regulacją służyła ona głównie za-

demonstrowaniu możliwego, bogatego wy-

posażenia kabiny. Tak wyekwipowany CF 

mógłby ewentualnie znaleźć zastosowanie 

w ekspresowych przewozach przesyłek 

kurierskich lub wrażliwych ładunków. 

W praktyce kabina Space Cab będzie naj-

wygodniejsza przy jednoosobowej obsadzie. 

DAF miał eleganckie i wygodne fotele 

skórzane Xtra Leather Air z dwukolorową 

tapicerką, zawieszone pneumatycznie, re-

gulowane na kilka sposobów oraz podgrze-

wane i wentylowane. Dobrana została do 

nich dopasowana kolorystycznie, skórzana 

kierownica. Dolna leżanka miała gruby ma-

terac Xtra Comfort. Pod nim znalazła się 

niewielka, 33-litrowa chłodziarka. Kabina 

CF jest przytulna, a z takim wyposażeniem 

staje się nieomal luksusowa. 

SzczupłySzczupły
Ten ciągnik skłania do zastanowienia. Jak „daleki” musi być daleki Ten ciągnik skłania do zastanowienia. Jak „daleki” musi być daleki 
transport, aby koniecznie inwestować w największy, dostępny model ciężarówki? transport, aby koniecznie inwestować w największy, dostępny model ciężarówki? 
Może czasem mniej znaczy więcej? Może czasem mniej znaczy więcej? 

Dwukolorowa skóra, grzanie i wentylacja 
– luksusowe fotele są wygodne, 
ale nie zajmują dużo miejsca w kabinie. 

Wielofunkcyjny ekran komputera pokładowego informuje 
nie tylko o działaniu przewidującego tempomatu, ale również 
przypomina o zrobieniu pauzy. 

www.truck-van.pl
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Po bracie

XF jest niebywale obszerny wewnątrz, ale 

„klockowaty”. Kabina CF wyraźnie zwęża 

się ku przodowi i jest niższa. W połączeniu 

ze zmodyfi kowanym zestawem spojlerów, 

jaki ma „model 2015”, sprawia to, że cią-

gnik stawia względnie mały opór powietrzu. 

Jest bardziej aerodynamiczny, a przez to 

oszczędny. 

Holendrzy wzbogacili go o najnowo-

cześniejsze systemy wspomagające jazdę, 

w tym przewidujący tempomat (ang. Predic-

tive Cruise Control – PCC) dopasowujący 

prędkość do konfi guracji terenu. Podobnie 

jak w Scanii, korzysta on z map wgranych 

do pamięci komputera pokładowego, zatem 

DAF nie musi „uczyć się” drogi, jak Volvo. 

Precyzując dopuszczalny zakres zmniejsze-

nia i zwiększenia prędkości ponad ustawio-

ną, kierowca może zdecydować, czy zależy 

mu na jak najbardziej ekonomicznej, choć 

nieco wolniejszej jeździe, czy woli poruszać 

się szybciej, ale kosztem nieco wyższego 

spalania. Wśród systemów pomocniczych 

jest również tempomat utrzymujący bez-

pieczną odległość od pojazdu z przodu 

Adaptive Cruise Control (ACC) zawierają-

cy układ ostrzegania przed kolizją Forward 

Collision Warning (FCW), skoordynowany 

z układem hamulcowym Advanced Emer-

gency Braking System (AEBS). W zacho-

waniu stabilności pomagał Vehicle Stability 

Control (VSC), a przed mimowolnym zje-

chaniem z pasa ostrzegał Lane Deaprture 

Warning (LDW). 

W układzie przeniesienia napędu zesta-

wiono skrzynkę z ostatnim przełożeniem 

bezpośrednim z „szybkim” mostem 2,53:1. To 

jedna z metod obniżania prędkości obrotowej 

silnika po osiągnięciu prędkości przejazdo-

wej. DAF XF z kabiną Space Cab i identycz-

nym rozstawem osi 3,6 m ma o około 200 kg

większą masę własną niż CF Space Cab. 

Uwzględniając korzystny aerodynamicznie 

kształt kabiny, aluminiowe obręcze kół Alcoa 

oraz licznych „asystentów” ekonomicznej jaz-

dy oznacza to, że „nasz” ciągnik miał wszelkie 

cechy potrzebne, aby osiągać niskie spalanie. 

Dla ludzi

Im bliżej poznać DAF-a CF, tym wyraź-

niej widać, jak bardzo jest on w Polsce nie-

doceniany. Holendrzy idealnie rozwiązali 

problem dostępu do „życiowych płynów” 

ciężarówki. I tak: płaski zbiornik AdBlue 

o pojemności 45 l umieszczono za kabiną, 

po tej samej stronie, co 430-litrowy, alu-

miniowy zbiornik paliwa. Pod uchylaną 

pokrywą z przodu są wyraźnie oznaczo-

ne, duże wlewy oleju i płynu chłodzącego. 

Tradycjonaliści będą utyskiwać, że nie ma 

bagnetu poziomu oleju – stosowne ostrze-

żenie jest wyświetlane na desce rozdziel-

czej. Genialnie umieszczono wlew płynu do 

spryskiwaczy: na lewym błotniku. To bar-

dzo wygodne, a korek jest zasłaniany przez 

zamknięte drzwi, przez co mniej się brudzi. 

Kolejnym z listy dodatków ułatwiających 

życie jest informacja o czasie jazdy i odpo-

czynku pobierana z tachografu i wyświe-

tlana na ekranie komputera pokładowego, 

przed kierowcą. Drobiazg, który pomaga 

planować jazdę i unikać mandatów. 

DAF CF jest naszpikowany rozwiąza-

niami, które sprawiają, że bardzo łatwo się 

z nim zaprzyjaźnić. Pytanie, kto zechce za-

ryzykować i zamiast „normalnego” XF-a za-

trudnić do dłuższych przewozów oszczęd-

nie skrojonego, lekkiego CF-a. Może rozwój 

ciężkiej dystrybucji o zasięgu regionalnym 

i krajowym da mu wreszcie szansę, na jaką 

zasługuje od dawna? ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

DAF CF 440 FT 4×2
Dmc (t) ..................................................................................................................................... 18
Masa własna (t) ....................................................................................................................6,71
Rozstaw osi (mm) ................................................................................................................3600
Norma emisji spalin .......................................................................................................... Euro 6
Typ silnika ............................................................................................................. Paccar MX-11
Liczba i układ cylindrów .......................................................................................................... R6
Pojemność (dm3) ..................................................................................................................10,8
Maks. moc (KM/kW/obr/min) .......................................................................435/320/1450÷1700
Maks. mom. obr. (Nm/obr/min) .........................................................................2100/1000÷1450
Skrzynia biegów......................... zautomatyzowana AS Tronic Full 12AS2130 DD, 12-biegowa
Przełożenie przekładni głównej .........................................................................................2,53:1
Przeglądy .............................................................................. co 75 000 km, w opcji 150 000 km
Gwarancja .............Warranty Plus, 1 rok na cały pojazd (z wyjątkiem części eksploatacyjnych), 
  ........... w drugim i trzecim roku na układ napędowy do 500 tys. km i 1 rok na naprawę awarii

Zbiornik AdBlue 
„przytulony” za kabiną 
– zajmuje mało miejsca 
i można go tankować bez 
gimnastykowania się.

Ustawiając pożądaną prędkość na przewidującym tempomacie PCC, 
kierowca może wyznaczyć „widełki”, w jakich pojazd może zwalniać 
lub rozpędzać się. Tu mamy 84 km/h z możliwością zwolnienia na 
podjeździe o 10 km/h (to wartość maksymalna, minimalna to 4 km/h)
i przyspieszenia o 6 km/h na zjeździe. 

Nowe owiewki wokół kabiny CF „model 2015” lepiej integrują ciągnik z naczepą. 
Jeśli jest to furgon Burg z zaokrąglonymi, górnymi krawędziami i osłonami na 
wysokości kół, można sporo zyskać na niższym oporze powietrza. 

www.truck-van.pl
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Zapoczątkowana w sierpniu kampa-

nia ma pokazać klientom, jak duże 

oszczędności w codziennej pracy fi rmy 

transportowej może przynieść odpowiednie 

zestawienie czterech czynników: właściwie 

dobrany pojazd, odpowiednio przeszkolo-

ny kierowca, nowoczesne systemy wsparcia 

kierowcy oraz usługi dodatkowe. 

Czy u mnie zadziała?

Przewoźnicy, napotykając na informacje 

o możliwościach oszczędnego prowadzenia 

działalności transportowej często wzdycha-

ją i mówią: no tak, niektórzy to może i osią-

gają takie rezultaty, ale ja mam trudne trasy, 

ciężkie ładunki, pojazdy już nieco wyeks-

ploatowane i kierowcy niezbyt rozgarnięci. 

Ciągle spedycje nas poganiają i nie mamy 

czasu na oszczędzanie. Jak zatem przeko-

nać takich użytkowników, że i oni mogą 

znaleźć miejsce na rozwiązania przynoszące 

im oszczędności, a ich wprowadzenie nie 

musi być bardzo kosztowne i skomplikowa-

ne? Najlepiej oddać im w ręce gotowe roz-

wiązania na próbę i to nie na chwilę, ale na 

nieco dłużej. Tą drogą idzie właśnie Scania 

ze swoją akcją „Zawsze na czele”. Ma ona 

pokazać klientom, że u każdego w fi rmie 

można tak przeszkolić kierowców i tak ko-

rzystać z nowoczesnej technologii, by koszty 

bieżące – zwłaszcza zużycie paliwa – spadły 

znacząco. 

Dlatego w Scanii wzięli swoją najoszczęd-

niejszą konfi gurację Streamline z 13-litro-

wym silnikiem Euro 6 o mocy 410 i 450 KM,

posiadającą kabiny Highline oraz szereg 

rozwiązań elektronicznych, wspierają-

cych kierowcę. Dorzucili do tego naczepę 

Wieltona lub Bergera, osadzili wszystko 

na energooszczędnym ogumieniu i tak 

skonfi gurowane cztery zestawy oddali 

Oszczędzanie do sprawdzenia
Scania rozpoczęła akcję „Zawsze na czele”, w której oddaje w ręce firm transportowych 
zestawy testowe, by przewoźnicy na swoich trasach, ze swoimi ładunkami i w swoim normalnym 
trybie pracy mogli przekonać się, jakie oszczędności przynosi wykorzystanie nowoczesnych 
pojazdów i szkolenie kierowców. My też sprawdziliśmy i trochę pooszczędzaliśmy.

Nawet na polskich drogach okazuje się pomocny tempomat Nawet na polskich drogach okazuje się pomocny tempomat 
Active Prediction z funkcją EcoRoll. Dzięki danym z trójwymiarowej mapy Active Prediction z funkcją EcoRoll. Dzięki danym z trójwymiarowej mapy 
zna on topografię terenu na 3 km wprzód i dopasuje prędkość zna on topografię terenu na 3 km wprzód i dopasuje prędkość 
oraz przełożenie, by wzniesienia i zjazdy pokonywać oraz przełożenie, by wzniesienia i zjazdy pokonywać 
w sposób najbardziej optymalny. Przynosi to korzyści w sposób najbardziej optymalny. Przynosi to korzyści 
zwłaszcza tam, gdzie kierowca nie zna charakterystyki odcinka. zwłaszcza tam, gdzie kierowca nie zna charakterystyki odcinka. 
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w użytkowanie fi rmom transportowym, by te 

w dwutygodniowych testach sprawdziły, 

jakie oszczędności paliwa uda się wygene-

rować. Oczywiście wraz z przekazaniem 

pojazdów kierowcy przechodzą całodzien-

ny kurs ekonomicznej jazdy, na którym do-

wiadują się w teorii i praktyce, jak jeździć 

oszczędnie i efektywnie, a przy tym również 

bezpiecznie. Jakby tego było mało, organi-

zatorzy akcji do każdego zestawu dorzucają 

też… drugiego kierowcę, a w zasadzie tre-

nera, który wraz z kierowcą przewoźnika 

ruszy w trasę. Będzie wraz z nim realizował 

normalne zadania fi rmy transportowej, ale 

przede wszystkim będzie dodatkowo treno-

wał kierowcę. Gdy kierowca będzie prowa-

dził, trener będzie podpowiadał. Gdy czas 

jazdy kierowcy dobiegnie końca to trener 

wsiądzie za kółko i pokonując normalny ka-

wałek trasy, pokaże instruowanemu kierow-

cy, co można zmienić w stylu jazdy i jak ko-

rzystać z pojazdu oraz jego nowoczesnych 

funkcji, by zużyć jak najmniej paliwa, a przy 

tym jeździć płynnie i utrzymywać krótkie 

czasy przejazdu i wysoką prędkość średnią.

Sprawdzone w praktyce

Nim cztery zielone „zestawy oszczędno-

ściowe” trafi ły w ręce pierwszych przewoź-

ników, zajęliśmy się nimi my. Choć jako kie-

rowcy ciężarówek nie robimy setek tysięcy 

kilometrów rocznie, to jednak staliśmy się 

dobrymi „królikami doświadczalnymi” no-

wej akcji, pokazując, że nawet niezawodowi 

kierowcy mogą osiągnąć satysfakcjonujące 

rezultaty. Zapewne dwutygodniowa trasa 

byłaby ciekawą przygodą, musieliśmy jednak 

ograniczyć nasze doświadczenie do wersji 

skróconej. Pierwszego dnia odbyliśmy typo-

we szkolenie z ekonomicznej jazdy. Zawiera 

ono zarówno obszerny wstęp teoretyczny, jak 

i jazdy testowe. W normalnym ruchu kierow-

ca jedzie „po swojemu” odcinek testowy, po 

czym wraz z instruktorem analizuje popeł-

nione błędy czy elementy, które można udo-

skonalić. Druga jazda przebiega już znacznie 

sprawniej i nieco pod dyktando instruktora, 

który wspiera kierowcę poradami odnośnie 

stylu i techniki jazdy. Na koniec, już w sali 

wykładowej, następuje ponowne podsumo-

wanie przejazdów z podkreśleniem najczę-

ściej popełnianych błędów oraz charakte-

rystycznych zachowań kierowców, a przede 

wszystkim wskazanie obszarów, w których 

każdy z kierowców może się doskonalić i po-

szukiwać szans na dalsze oszczędności.

Dzień w robocie

Drugiego dnia w godzinach porannego 

szczytu wpuściliśmy na prawe fotele indy-

widualnych trenerów i ruszyliśmy w cało-

dzienną, 540-kilometrową trasę po polskich 

drogach. Z podpoznańskiego Tarnowa 

Podgórnego jechaliśmy krajową 11-ką na 

północ do Piły, by dalej 10-ką przez Wałcz 

i Stargard Szczeciński dotrzeć do Szczecina. 

Drogą powrotną była trasa S3 przez Gorzów 

Wlkp. do Świebodzina, skąd autostradą A2 

powróciliśmy w popołudniowym szczycie 

komunikacyjnym w okolice Poznania. Była 

to zatem dość typowa trasa krajowa, obej-

mująca zarówno odcinki nowoczesnych 

ekspresówek i autostrad, jak i zatłoczone 

drogi krajowe, obfi tujące w niespodzianki 

zaburzające tryb jazdy. 

Mimo pozornie płaskiej topografi i, 

w ruch poszła nasza tajna broń, czyli tem-

pomat Active Prediction. Trójwymiarowe 

mapy wykorzystywane przez Scanię obej-

mują swym zasięgiem już niemal wszyst-

kie polskie drogi krajowe oraz autostrady 

i ekspresówki, jedynie na kilku najnowszych 

odcinkach brakowało jeszcze danych. Tam, 

gdzie informacje o topografi i były, aktywo-

wanie systemu było jednym z kluczowych 

środków w drodze do oszczędności. Na-

wet doświadczony kierowca, znający trasę 

może czasem się zapomnieć lub pomylić. 

Active Prediction stale patrzy w układ drogi 

na 3 km do przodu i dzięki temu idealnie 

PROMOCJA!
TERAZ JUŻ ZA 250 EUR250 EUR MIESIĘCZNIE

www.truck-van.pl DŁUGODYSTANSOWEDŁUGODYSTANSOWETestTest



wszystkim obserwując zmieniającą się sy-

tuację na drodze, przewidując zachowa-

nia innych uczestników ruchu i reagując 

z dużym wyprzedzeniem. Dzięki temu 

osiągamy wysoką płynność jazdy, a ta jest 

kluczowym elementem do osiągnięcia za-

równo niskiego zużycia paliwa, jak i wyso-

kiej prędkości średniej, czyli tym samym 

krótkiego czasu przejazdu, na którym każ-

demu przewoźnikowi z pewnością zależy. 

Płynność i umiejętność przewidywania 

oraz swego rodzaju asertywność jest przy 

tym kluczowa. Dowodem niech będzie 

fakt, że całą, 540-kilometrową trasę poko-

naliśmy z raptem kilkoma zatrzymaniami, 

a niejednokrotnie w miejscowościach spo-

tykaliśmy stojące na światłach ciężarówki, 

które ze sporym wysiłkiem (i z pewnością 

dużo większym zużyciem paliwa) wyprze-

dziły nas ładnych kilkanaście kilometrów 

wcześniej.

Każdy może oszczędzać

Podczas wspomnianej całodziennej zmia-

ny udało się osiągnąć prędkości rzędu 

68 km/h, tym samym nie można powie-

dzieć, że byliśmy zawalidrogami i jechali-

śmy wyjątkowo wolno. Nie bawiliśmy się 

w „chory” eco-driving, ślimacząc się na 

drodze. Nie wyłączaliśmy klimatyzacji (na 

zewnątrz temperatura sięgała 35 stopni) czy 

radia, by na siłę zmniejszyć pobór mocy. Po 

prostu jechaliśmy normalnym rytmem i tak, 

jak byśmy to robili na co dzień. Wykorzystu-

jąc połączenie wszystkich czynników, czyli 

odpowiednio skonfi gurowanego pojazdu, 

wyposażonego w elektroniczne rozwiąza-

nia wspierające kierowcę oraz szkolenie 

i bieżący coaching trenera, do bazy dotar-

liśmy z wynikiem zużycia paliwa 24,25 l na 

100 km. Nasi koledzy, osiągając zbliżoną 

prędkość średnią, również nie przekroczy-

li 25 l na setkę. Tak zbieżne wyniki mogą 

też być dowodem tego, jak duży wpływ na 

oszczędności mają szkolenia oraz nowocze-

sna elektronika (przede wszystkim tempo-

mat Active Prediction), z których wszyscy 

korzystaliśmy w bardzo zbliżonym stopniu. 

Jakie wyniki osiągną przewoźnicy, którzy 

do końca roku będą uczestniczyć w akcji 

„Zawsze na czele”? To może nawet nie ta-

kie istotne, bo nie jest to wyścig w osiąganiu 

jak najmniejszych wartości za wszelką cenę. 

Ważne, by każdy z nich dostrzegł potencjał 

oszczędzania w swojej fi rmie i wprowadzał 

nowoczesne rozwiązania, które mu w tym 

pomogą. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. Mirosław Ganiec, Scania

Bohaterami akcji „Zawsze na czele” są cztery zestawy Scania Streamline z 13-litrowymi silnikami Euro 6 o mocy 410 lub 450 KM i całym pakietem 
elektroniki wspierającej kierowcę. Wraz z trenerem ekojazdy trafiają one na dwa tygodnie do normalnej eksploatacji w firmie transportowej, by pokazać, 
jakie oszczędności kosztów eksploatacji można osiągnąć w zwykłych warunkach, wykorzystując nowoczesne rozwiązania. 

dobiera tempo na podjeździe czy zjeździe, 

a także na odcinku poprzedzającym, by w jak 

największym stopniu wykorzystać energię 

kinetyczną pojazdu i zapewnić płynność jaz-

dy, zwłaszcza, że nasze zestawy były w pełni 

załadowane. Gdy trzeba, Active Prediction 

zacznie wcześniej rozpędzać pojazd przed 

wzniesieniem, by nie wytracić prędkości na 

podjeździe. Gdy można, wykorzysta funkcję 

EcoRoll, czyli zrzuci skrzynię „na luz”, by 

dojechać rozpędem jeszcze dalej, a czasem 

odpuści gazu jeszcze przed szczytem wznie-

sienia, na co wielu kierowców zareaguje ner-

wowo, a co docenią kilka sekund później, gdy 

pojazd przetoczy się przez wzniesienie i za-

cznie się dynamicznie rozpędzać na zjeździe.

Oczywiście pracę elektroniki musi 

wspierać wyszkolony kierowca, przede 

Nawet najlepszy pojazd w rękach niewyszkolonego kierowcy nie przyniesie oczekiwanych 
rezultatów, dlatego tak ważne są szkolenia oraz późniejsze monitorowanie działania kierowców 
– wiedza lubi bowiem ulatywać z czasem i warto ją odświeżać oraz uzupełniać.
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Wartość siły strumienia świetlnego to 700 

lm (wersja standardowa) lub 1200 lm 

(opcja), światłość osiąga wartość 75.000 

cd (wersja standardowa) lub 125.000 cd 

(opcja). Dzięki temu reflektory dodatko-

we Cibié Super Oscar LED emitują nie-

zwykle silną i  jednolitą wiązkę światła, 

o zasięgu nawet do pół kilometra i szero-

kości do 50 metrów (opcja).

Wszystkie reflektory są odporne na wibra-

cje, wodę, ekstremalne warunki pogodowe i na 

korozję. Konstruktorzy Cibié nie oszczędzali reflek-

torów Super Oscar LED w trakcie testów i poddawali je 

ciężkim i wymagającym próbom, takim jak zanurzanie w wodzie na 

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

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

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

To wszystko sprawia, że Cibié wyprodukowało reflektory idealne do 

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

w pracy dla wszystkich kierowców wykonujących pracę w ekstre-

malnych warunkach drogowych i atmosferycznych.

 

To co najbardziej wyróżnia reflektory Cibié Super Oscar LED to 

zastosowanie w pełni technologii LED. Światło punktowe LED nie 

wymaga stosowania żarnika, niezbędnego w przypadku technolo-

gii halogenowej, nagrzewanego w trakcie procesu roboczego w ce-

lu wytworzenia światła. Zastosowanie technologii LED umożliwia 

zmniejszenie wymiarów reflektora i obniżenie wagi nawet o 1 kg 

w  porównaniu do tradycyjnego reflektora halogenowego. 

Technologia LED wymaga ograniczonej wiel-

kości mocy do pracy z maksymalną efek-

tywnością, charakteryzuje się bardzo niskim 

zużyciem energii i niezwykle długą żywot-

nością, nie wymaga żadnych zabiegów 

konserwacyjnych czy serwisowych (brak 

konieczności wymiany tradycyjnych żaró-

wek). Tylko technologia LED generuje świa-

tło o barwie zbliżonej do światła dziennego. 

Dzięki temu reflektory Cibié Super Oscar LED 

to idealni towarzysze pracy dla kierowców obsłu-

gujących transport dalekobieżny.

 

Reflektory Cibié Super Oscar LED są dostępne w wersji podsta-

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

growane światło pozycyjne LED). Niezależnie od charakterystyki 

technicznej, klient może wybrać jedną z 4 wersji kolorystycznych: 

jednolicie czarną, czarną ze stylową chromowaną obwódką, cał-

kowicie chromowaną w stylu „vintage” oraz wersję przygotowaną 

do lakierowania na dowolny kolor. Reflektory dodatkowe w malo-

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

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

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

że Cibié Super Oscar LED to świetna propozycja dla miłośników 

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

dywidualność i możliwość wyróżnienia swojego pojazdu.

 

Reflektory Cibie serii Super Oscar LED są już dostępne w sieci 

sprzedaży Inter Cars w Polsce.

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

GAMĘ 12 REFLEKTORÓW DODATKOWYCH SERII SUPER OSCAR LED,  

DEDYKOWANYCH DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH. 

EPOKA HALOGENÓW BEZPOWROTNIE MINĘŁA, NASTAŁA ERA REFLEKTORÓW 

WYKORZYSTUJĄCYCH W PEŁNI TECHNOLOGIĘ LED!

CIBIĒ - marka grupy



Trakcja w płynie
Dobrze byłoby mieć napęd przedniej osi – powie kierowca wywrotki, która zakopała się 
na budowie. Ale na szosie dobrze go jednak nie mieć, bo i ciszej, i zwrotniej, mniej pali i więcej 
przewiezie – pomyśli. Jest na to sposób – HAD sprawdzi się w obu sytuacjach.

twa lub leśnych wycinek oraz 

przy zimowym utrzymaniu 

dróg. Użytkownicy tego liczne-

go grona pojazdów stają więc 

przed dylematem: inwestować 

w kosztowny, ciężki, paliwo-

żerny i niezbyt wygodny, stały 

napęd przedniej osi, czy też li-

czyć na szczęście i pogodzić się 

z faktem, że najlepszym przyja-

cielem kierowcy stanie się lina 

holownicza i operator jakiejś 

cięższej maszyny, który pomoże 

w opałach? Rozwiązaniem tego 

dylematu ma być HAD (Hy-

draulic Auxiliary Drive), czyli 

hydrauliczny napęd pomocni-

czy, dostępny w dwu- i trzyosio-

wych podwoziach i ciągnikach 

serii Arocs, a także w Actrosach 

i Antosach.

Zmień mechanika 
na hydraulika

Stały czy dołączany napęd 

przedniej osi, poza walorami 

trakcyjnymi ma jednak mnó-

stwo wad. Wiąże się z więk-

szą masą pojazdu, mniejszą 

zwrotnością, większą wyso-

kością podwozia, większym 

zużyciem paliwa i ogólnie 

skomplikowaną budową. 

HAD pozbawiony jest więk-

szości tych wad i choć oczy-

wiście nie zastąpi napędu me-

chanicznego, to w większości 

przypadków z powodzeniem 

wystarczy. Miejsce skrzyni 

rozdzielczej, dyferencjału, 

półosi i dodatkowego wału 

Gdy pojazd ciężarowy ma 

pracować w naprawdę 

ciężkich warunkach, wy-

bór układu napędowego jest 

dość oczywisty – potrzebujemy 

stałego napędu wszystkich osi. 

Jest jednak spora grupa pojaz-

dów, które większość przebie-

gów realizują po utwardzonych 

drogach, ale regularnie wjeż-

dżają w ciężki teren na załadu-

nek lub rozładunek. Tak jest 

choćby w transporcie kruszyw 

i piachu, w obsłudze rolnic-
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napędowego zajmują w nim 

elementy hydrauliczne.

Sercem napędu HAD jest 

pompa wysokiego ciśnienia, 

umieszczona w centralnym 

miejscu przy silniku i napędzana 

bezpośrednio przez przystawkę 

odbioru mocy. Pompa o mocy 

sięgającej 112 kW pracuje przy 

maksymalnym ciśnieniu 450 

barów i tłoczy przez przewody 

hydrauliczne nawet 350 l oleju 

na minutę. Poprzez specjalne 

rozdzielacze trafi a on do piast 

osi przednich, w których zamon-

towane są silniki gwiazdowe 

z centralnym wałem korbowym 

i 10 cylindrami umieszczonymi 

promieniście na obwodzie koła. 

Ich tłoki są naprzemiennie wy-

pychane przez ciśnienie hydrau-

liczne, a siła reakcji wytwarza 

moment, który napędza przed-

nie koła. Każdy z silników ma 

pojemność 934 ccm, moc 40 kW 

i osiąga maksymalny moment 

obrotowy 6250 Nm. 

Klik i tyle

Uruchomienie układu spro-

wadza się do wciśnięcia przy-

cisku na tablicy rozdzielczej. 

Można to zrobić zarówno na 

postoju, jak i podczas jazdy. 

I tyle musi zrobić kierowca, 

resztą pracy steruje oczywiście 

komputer pokładowy. Nadzo-

ruje on działanie pompy, bloku 

zaworów i wentylatora, a więc 

całego dodatkowego układu 

napędowego. System zbiera in-

formacje z czujników: analizuje 

poślizg i masę pojazdu, a także 

jego nachylenie. W porównaniu 

ze stałym napędem mechanicz-

nym, HAD dopasowuje gene-

rowany moment obrotowy do 

danej sytuacji trakcyjnej. Jego 

interwencja następuje błyska-

wicznie, w momencie najmniej-

szego poślizgu tylnych kół. 

W rezultacie kierowca może 

zapomnieć o spektakularnym 

„mieleniu” kołami. Ciśnienie 

w układzie automatycznie wzra-

sta w momencie ruszania, co uła-

twia ten manewr w terenie lub 

na stromych podjazdach. HAD 

działa również podczas cofania.

Napęd pomocniczy działa do 

prędkości 25 km/h, później prze-

chodzi w tryb uśpienia, co jest 

sygnalizowane zmianą koloru 

ikony HAD z niebieskiej na biały. 

Gdy prędkość pojazdu spadnie 

poniżej 25 km/h, znów automa-

tycznie przechodzi w tryb ak-

tywny i rozpoczyna swoją pracę,  

poprawiając trakcję. Całkowita 

dezaktywacja układu następuje 

po przekroczeniu 60 km/h, co 

system interpretuje jako opusz-

czenie ciężkiego terenu. Napęd 

pomocniczy jest także automa-

tycznie odłączany po unierucho-

mieniu silnika – dzięki temu nie 

jest bez potrzeby aktywowany 

przy następnej jeździe.

Po aktywacji napędu HAD 

skrzynia biegów PowerShift  3 

(bo tylko z tą skrzynią jest ofe-

rowany) nigdy nie pomija żad-

nych przełożeń. Ponieważ HAD 

jest napędzany przez odsilniko-

wą przystawkę odbioru mocy, 

to chroni on przed przerwami 

w dostępie siły napędowej w trak-

cie zmiany biegów – na przed-

nich kołach zawsze dostępny jest 

pełen moment obrotowy.

Na budowę 
i nie tylko

Napęd HAD jest oferowany 

w modelach Arocs, Actros i An-

tos w konfi guracji osi 4×2, 6×2 

z osią wleczoną oraz 6×4, każda 

z pneumatycznym zawiesze-

niem tylnych osi. Do wyboru są 

dwa silniki: OM 470 o pojem-

ności 10,7 l i mocy od 326 do 

428 KM, oraz 12,8-litrowa jed-

nostka OM 471 o zakresie mocy 

od 421 do 510 KM. Hydraulicz-

ny napęd występuje tylko przy 

zautomatyzowanej przekładni 

Przednia oś Arocsa HAD 
ma klasyczną konstrukcję, 
ze stalowym 
zawieszeniem i tarczami 
hamulcowymi. 
Na potrzeby integracji 
silników z piastami 
opracowano nowe 
zwrotnice oraz obręcze. 
Z zewnątrz wariant 
HAD można 
rozpoznać właśnie 
po zmodyfikowanych 
pokrywach kół.

www.koegel.com.pl

Eurotrailer Sp. z o.o.
 Grupy DBK

Kögel – Twój partner w Polsce

Postaw na czerwone!

Postaw na Kögel Cool – PurFerro quality:

  Niskie koszty eksploatacji
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nie 1400 kg. Tyle ważą skrzynia 

rozdzielcza, dyferencjał, wał 

napędowy, grubsza rama i inne 

elementy, których nie potrzebu-

je wariant HAD.

Mniejsza masa i mniejsze 

opory mechaniczne przekła-

dają się też na zużycie paliwa. 

Wg analiz producenta podczas 

jazdy po asfalcie z wyłączonym 

napędem HAD zużycie paliwa 

Arocsa 1843 LS (model chęt-

nie wykorzystywany na placach 

budowy z naczepą wywrotką) 

jest o około 1,5% wyższe niż 

porównywalna wersja z tylnym 

napędem. Dla porównania, 

konwencjonalny dołączany na-

pęd wszystkich kół powoduje 

zwiększenie zapotrzebowania 

na olej napędowy o 8%, a stały 

– nawet o 10% w odniesieniu do 

konfi guracji z HAD. 

Czy napęd HAD zagości 

powszechniej na polskich bu-

dowach? Doświadczenia in-

nego producenta ciężarówek 

(który kilka lat temu również 

zaprezentował hydrauliczny 

napęd wspomagający) mogą 

uzasadniać sceptycyzm. Być 

może Mercedesowi uda się 

przekonać klientów, że hy-

draulika jest właściwym roz-

wiązaniem. I że jest warta 

swojej ceny. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec, Daimler

Czy tym razem się uda? Napęd HAD dedykowany 
jest do pojazdów, które większość czasu spędzają 
na drogach twardych, ale dość regularnie 
zapuszczają się „na chwilę” po ładunek lub na rozładunek 
w typowy offroad albo na drogi o wyjątkowo trudnych 
warunkach trakcyjnych.

dodatkowych przeglądów czy 

wymiany oleju i fi ltrów. HAD 

wygrywa z tradycyjnym napę-

dem również pod względem 

masy. Kompletny układ zwięk-

sza masę pojazdu o 400 kg. Dla 

porównania dołączany napęd 

na wszystkie koła w przypadku 

dwuosiowego Arocsa waży po-

nad dwa razy więcej (825 kg),

a stały zwiększa ten wynik 

o dodatkowe 575 kg, dając łącz-

dy chętniej niż 6×4 ze względu 

na większą ładowność. Im także 

zdarza się dość często utkwić na 

budowie czy w żwirowni.

Jak HAD wpływa na kosz-

ty użytkowania? Ceną zaku-

pu może przekroczyć typową 

wersję z dołączanym napędem 

mechanicznym, ale zrekompen-

sować to ma m.in. bezobsłu-

gowym układem, który w nor-

malnej eksploatacji nie wymaga 

Mercedes PowerShift  3 z 12 lub 

16 przełożeniami. 

Układ HAD nie jest dostęp-

ny w podwoziach czteroosio-

wych. To nieco dziwi, bowiem 

w niektórych zastosowaniach 

układu 8×4 mógłby się przydać, 

np. w betonomieszarkach, któ-

re zwłaszcza pod obciążeniem 

miewają problemy na budo-

wach. Podobnie w wywrotkach 

8×4, które wybierane są niekie-

Silniki w piastach przednich kół zamieniają ciśnienie 
hydrauliczne na pracę mechaniczną. Olej hydrauliczny do 
ich zasilania jest dostarczany bezpośrednio przez sworzeń 
zwrotnicy. Zamontowany w końcówce obrotowy rozdzielacz 
zabezpiecza przewody wysokiego ciśnienia przed zawinięciem 
w trakcie skręcania. Układ nie musi więc kompensować 
ruchów kierownicy, a jedynie ruchy zawieszenia, co ma istotny 
wpływ na wydłużenie żywotności.

Układ hydrauliczny systemu HAD składa się z trzech obiegów. Obieg wysokiego 
ciśnienia (450 bar) odpowiada za napęd silników w piastach. Obieg niskiego 
ciśnienia (30 bar) steruje układem – utrzymuje tłoki silników w piastach w pozycji 
spoczynkowej, gdy te nie są używane. Trzeci obieg składa się z bezciśnieniowego 
przewodu nadmiarowego, którym nadmiar płynu hydraulicznego powraca 
do zbiornika. Łącznie, w układzie krąży 32 l oleju. Po prawej stronie ramy 
umieszczono moduł chłodzenia z wentylatorem, zbiornik hydrauliczny oraz filtr 
oleju. Przy normalnej eksploatacji zarówno filtr, jak i olej nie wymagają wymiany.
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9/201518 TruckTruckVanVan&

BUDOWLANEBUDOWLANETechnikaTechnika



Rama nowej kurtyny Fliegla wykonana 

jest z wysokiej jakości stali o trzykrot-

nie podwyższonej wytrzymałości na 

zgniatanie. W naczepie zastosowano pneu-

matyczne zawieszenie na 6 miechach po-

wietrznych. Pierwsza oś jest automatycznie 

unoszona. Na wyposażeniu jest także winda 

do koła zapasowego i dodatkowa do zapasu 

w ciągniku. Tak wyposażona nowa Coil Mul-

da Fliegla ma masę własną równą 6200 kg.

Podłogę wykonano z 21-warstwowej sklej-

ki wodoodpornej. Wytrzymuje ona nacisk 

5900 kg. Nowy system przykrywający muldę 

jest o 15% lżejszy – waży teraz 24,5 kg (w po-

przedniej wersji 29 kg). To pozwoliło nie tyl-

ko odchudzić naczepę, ale również powinno 

przynieść ulgę kierowcy. Stalowe pokrywy 

wytrzymują nacisk 5,5 t, co pozwala przejeż-

dżać po całej powierzchni podłogi wózkiem 

widłowym. Słupki blokujące kręgi stalowe 

umieszczono na obrzeżach ramy, dzięki cze-

mu można w pełni wykorzystać powierzch-

nię ładunkową naczepy. 

Producent zastosował 3 przesuwne kło-

nice po każdej stronie naczepy i 5 rzędów 

kieszeni na deski. Pomiędzy kłonicami uło-

żono 4 rzędy aluminiowych listew typu pi-

ramidka z możliwością złożenia burty – ta-

kie rozwiązanie jest nie tylko wygodne, ale 

również skraca czas załadunku i rozładun-

ku. Dach naczepy jest przesuwny, a plande-

ka dodatkowo wzmocniona. Zastosowano 

również nowy typ systemu otwierania i za-

mykania plandeki Quick Lock – to rodzaj 

centralnego zamknięcia, które pozwala wy-

godnie ją naciągnąć na całej długości pod-

czas załadunku, i swobodnie zwolnić przy 

rozładunku. 

Dodatkowo można zamówić system Free-

load, który sprawia, że załadowca ma łatwy 

dostęp do ładowni na pełnej długości po-

jazdu – 13,2 m. W tym celu zamontowano 

specjalny tylny portal drzwi, na którym 

montuje się nie tylko plandekę, ale również 

kłonice. Podczas załadunku nie przeszka-

dzają, ponieważ znajdują się poza skrzynią.

W wyposażeniu opcjonalnym znalazły 

się również m.in.: plastikowa skrzynka na-

rzędziowa, 2 kliny z mocowaniem, odbojni-

ki aluminiowe i drabinka wysuwana z tyłu 

oraz licznik kilometrów, plandeka uzbrojo-

na siatką zapobiegającą kradzieży, system 

Anti Ice montowany na dachu i schowek na 

16 listew aluminiowych. 

Przydatny może okazać się też system 

monitorowania ciśnienia w oponach TPMS. 

Warto pamiętać, że opony montowane 

w naczepie mają największy wpływ na zu-

życie paliwa w całym zestawie – generują aż 

50-55% oporów toczenia, należy więc odpo-

wiednio o nie zadbać.

Zamawiając aluminiowe felgi i rezygnu-

jąc z osi podnoszonej oraz zapasowego 

koła, można dodatkowo zredukować masę 

naczepy Coil Mulda Fliegla o 200 kg. Taką 

naczepę można wykorzystać na wiele spo-

sobów, nie płacąc za jej uniwersalność niż-

szą ładownością. ▐

Fot. Fliegl

Więcej Więcej 
a lżeja lżej

Gdy można mieć więcej a lżej, 
szkoda by było nie skorzystać. 
Fliegl wprowadził w tym 
roku do swojej oferty nową 
naczepę kurtynową do przewozu 
kręgów stali, której masa nie 
przekracza masy standardowej 
naczepy kurtynowej.

Panele zakrywające muldę mają konstrukcję 
stalową, co sprawia, że można po nich jeździć 
wózkiem widłowym, jednocześnie są o 15% 
lżejsze od zastosowanych w poprzedniej wersji.

Nowy typ systemu otwierania i zamykania 
plandeki Quick Lock pozwala wygodnie ją 
naciągnąć i w razie potrzeby zwolnić na całej 
długości skrzyni.

Dzięki rozwiązaniu FreeLoad, które polega na zsunięciu plandeki wraz z tylnym portalem 
drzwi poza obręb naczepy, można wygodnie załadować i rozładować pojazd.
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Wprawdzie rynek nie znosi próżni 

i zawsze jest możliwość uzupeł-

nienia pojazdu o krótką zabudowę 

osobową, ale utrudnia ona komunikację 

pomiędzy jadącymi z przodu i z tyłu. Poza 

tym dwie „kabiny” zajmują więcej miejsca 

na ramie niż jedna, wydłużona i podwyż-

szają masę własną pojazdu. Nawet jeśli 

w danym wypadku spowodowany tym uby-

tek ładowności nie ma znaczenia, to nega-

tywny wpływ na zużycie paliwa wydaje się 

istotny zawsze. 

Alternatywą wobec relatywnie prostej, 

osobnej zabudowy jest wydłużenie fabrycz-

nej kabiny. Zabiegu takiego dokonuje np. 

holenderska fi rma Estepe, specjalizująca się 

w różnego typu przeróbkach kabin: skra-

caniu, wydłużaniu, podwyższaniu, a nawet 

docinaniu na potrzeby pojazdów wożących 

długie i wąskie ładunki. Niemniej rozwiąza-

nie takie, choć eleganckie jest u nas trudno 

dostępne. 

Najprościej jest korzystać z oferty impor-

terów i szukać takiej marki, która ma samo-

Kupą, mości panowie! 
Choć taka zależność wydaje się niczym nie uzasadniona, w miarę jak wzrasta 
nośność podwozia, maleje dostępność kabin brygadowych. 

Amarok należy do typowych, dostępnych w Europie 
dużych pikapów. Podobnie jak najnowszy Ford Ranger 
wyróżnia się dużą ilością miejsca na tylnej kanapie. 

Opel Movano pozwala wybrać między 
napędem przedniej lub tylnej osi. Cięższe 
modele mają z tyłu bliźniacze ogumienie. 

Nissan Cabstar z kabiną nad osią oszczędnie 
gospodaruje miejscem na ramie, a w wersji brygadowej 
zapewnia spory komfort, także jadącym z tyłu. 
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chody o odpowiednim tonażu wyposażone 

w fabryczną kabinę brygadową. 

Co najmniej piątka

Najlżejsze pojazdy użytkowe z kabinami 

dla większej liczy osób to pikapy. Wśród 

nich kabiny z dwoma rzędami foteli stały 

się w ciągu ostatnich kilkunastu lat w Eu-

ropie standardem. Wynika to ze zmiany 

postrzegania pikapów, które z samochodów 

roboczych przekształciły się w świadomości 

ogółu w szczególną odmianę SUV-a. Spo-

śród dużych pikapów, jakie oferują w Pol-

sce Mitsubishi, Nissan, Toyota, Isuzu, Ford 

i Volkswagen wszystkie proponowane są 

w 4-drzwiowych odmianach 5-miejsco-

wych, a niektóre z 2-drzwiową kabiną 

przedłużoną i skromnymi, dodatkowymi 

miejscami. Do ich zalet należy również na-

pęd 4×4, polepszający własności terenowe. 

Skoro o tym mowa: szczególną pozycję zaj-

muje nieśmiertelny Land Rover Defender, 

który też występuje jako 5-miejscowy pikap 

i podwozie pod zabudowę z kabiną zwykłą 

lub brygadową. 

Następne w kolejności są samochody 

dostawcze. Tu „brygadówki” są oferowane 

na dwa sposoby: jako odmiana towaro-

wo-osobowa furgonu z drugim, a czasem 

nawet trzecim rzędem siedzeń oraz jako 

podwozie z podwójną kabiną, zwaną cza-

sem z niemiecka „doka” (od Doppelkabi-

ne). Lżejsze modele, klasy 3 t dmc mieszczą 

z reguły 5-6 osób. Cięższe, od około 3,5 t 

wzwyż mogą zabrać nawet 7 osób, choć 

wówczas na 4-miejscowej ławce w drugim 

rzędzie jest dość ciasno. Zarazem w więk-

szości modeli siedzisko z tyłu jest ruchome 

i daje dostęp do sporej skrzyni znajdującej 

się pod spodem. Można w niej schować co 

cenniejszy sprzęt lub rzeczy osobiste załogi. 

W furgonach, w dolnej części ścianki dzia-

łowej może być klapa, której uniesienie po-

zwala schować częściowo w kabinie długie 

przedmioty transportowane w ładowni, np. 

drabinę. 

Scania oferuje dwa warianty kabin brygadowych. Dłuższy pomieści 
do 8 osób, z których dwie będą siedzieć tyłem do kierunku jazdy. 

Przykład średniej ciężarówki z fabryczną 
kabiną załogową, MAN TGM. 

To już historia. Terenowy 266 z charakterystyczną, nieseryjną „brygadówką”. Zabudowy takie, nierzadko 
wykonywane samodzielnie przez użytkownika, montowano na podwoziach różnych typów Starów. 

Pikap do zadań specjalnych. Land Rover 
Defender ma wśród licznych odmian 
również wariant z kabiną załogową.

Od niedawna Volvo proponuje kabinę brygadową 
w serii FMX. Umownie nazywana budowlaną zawiera pojazdy 
o pięciu nawet osiach, w tym terenowe 4×4 i 6×6. 

Wszędobylski Unimog również może zabrać 
większą liczbę pasażerów. 
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użytkowników jest to jednak rozwiązanie 

zbyt kosztowne. 

Ekipa i sprzęt

Wstęp do samochodów ciężarowych 

z kabiną brygadową stanowią japońskie, 

lekkie pojazdy: Mitsubishi Canter, Nissan 

Cabstar i jego odpowiednik Renault Maxi-

ty oraz Isuzu serii L, N i P. Lżejsze wersje 

tych samochodów można prowadzić z pra-

wem jazdy kat. B. Ich zaletą jest „ciężarowa” 

konstrukcja z kabiną umieszczoną nad osią, 

przez co więcej miejsca na ramie zostaje na 

zabudowę. 

Kabiny brygadowe powszechnie wystę-

pują również wśród lekkich ciężarówek, 

które większość producentów zamyka 

w ramach tzw. gamy dystrybucyjnej. Także 

pojazdy specjalistyczne, takie jak Unimog 

pozwalają zaopatrzyć się w podwójną kabi-

nę. W praktyce występuje ona jako odmiana 

mniejszych szoferek, typowych w lekkich 

i średnich ciężarówkach takich jak: Iveco Eu-

rocargo, Renault D czy MAN TGL i TGM. 

Ciężkie pojazdy nie są proponowane 

z kabinami brygadowymi. Wyjątkiem jest 

Jelcz, który specjalizuje się w pojazdach dla 

wojska oraz Scania, która proponuje wy-

łącznie ciężarówki o dmc od 18 t wzwyż. 

Tak nakreślone granice oferty w połączeniu 

z modułową konstrukcją pojazdów pozwa-

lają Scanii montować kabinę brygadową na 

dowolnym niemal podwoziu, uwzględniając 

Proporcja między długością kabiny a ła-

downi zależy od rozstawu osi i długości za-

mówionej odmiany pojazdu. Coraz więcej 

dużych samochodów dostawczych pozwala 

wybrać, która oś będzie napędzana: przed-

nia czy tylna. Taką możliwość stwarza Ford 

Transit, Renault Master czy Opel Movano. 

Cięższe modele dodają do tego bliźniacze 

ogumienie tylnej osi, które w połączeniu 

z tylnym napędem zapewnia dobre wła-

sności jezdne przy przewożeniu ciężkich 

ładunków lub podczas holowania przycze-

py. Niektóre modele, np. Volkswagen T5, 

Ford Transit, Mercedesy Vito i Sprinter 

czy Iveco Daily mają warianty z napędem 

wszystkich czterech kół. Producenci sto-

sują różne rozwiązania, większość uprosz-

czony układ przeniesienia napędu, który 

nie wymaga ingerencji ze strony kierowcy 

i automatycznie rozdziela moment obroto-

wy między przednią i tylną oś w zależności 

od warunków jazdy. Taki układ przydaje się 

w niezbyt ciężkim terenie i pomaga unik-

nąć tarapatów zimą. Sprinter i Daily oferują 

klasyczny napęd z reduktorem, centralnym 

mechanizmem różnicowym i kompletem 

blokad, który czyni z nich prawdziwych po-

gromców bezdroży, szczególnie z wysoko 

zawieszonego Iveco. 

W krajach Europy Zachodniej istnieją 

fi rmy, które adaptują „ciężkozbrojny” napęd 

wszystkich kół do różnego typu samocho-

dów dostawczych. Achleitner proponuje 

np. Sprintery 6×6. Dla większości polskich 

wersje z napędzanymi wszystkimi osiami. 

Firma proponuje dwa typy takich szofe-

rek: 4-drzwiową krótką z 6 miejscami oraz 

4-drzwiową długą, która umożliwia prze-

wożenie nawet 8 osób. 

Volvo, które do tej pory proponowało 

„brygadówkę” jedynie w lekkim FL w ubie-

głym roku dodało tego typu kabinę do bu-

dowlanej serii FMX. Ma ona czworo drzwi 

i mieści 7 osób. Zważywszy, że podwozia 

FMX występują z 2, 3, 4 lub 5 osiami, w tym 

w wariantach 4×4 i 6×6 jest to propozycja, 

która może usatysfakcjonować wielu klien-

tów poszukujących ciężkiego, terenowego 

podwozia z kabiną załogową. 

Licząc od podłogi do sufi tu kabina Volvo 

jest o 9 cm wyższa, brygadówki Scanii mie-

rzą w środku równe 1,5 m. Szerokość tylnej 

ławki w obu markach wynosi 2 m. Długość 

całkowita kabiny FMX wynosi 3,3 m, a ka-

bin Scanii 3,12 i 3,42 m. 

Bliższe przyjrzenie się ofercie działających 

w Polsce importerów pozwala odnaleźć sa-

mochód, który będzie najlepiej dostosowany 

do prac wymagających przewiezienia jedno-

cześnie większej liczby ludzi oraz sprzętu lub 

ładunku, czy to w budownictwie, energetyce 

czy straży pożarnej. Łącząc kabinę załogową 

z napędem wszystkich osi, uzyskujemy po-

jazd, który będzie mógł wykonywać zadania 

również w trudnych warunkach. ▐

Michał Kij
Fot. Daimler, M. Kij, MAN, Scania, 

Volkswagen, Volvo

Renault serii D ze zgrabną „brygadówką” w roli lawety. 
Analogiczny samochód Volvo oferuje pod nazwą FL. 

Średniej wielkości dostawczak, taki jak Transporter może zabrać do podwójnej kabiny 
6 osób, pod warunkiem, że nabywca zamówi z przodu podwójną kanapę pasażerską. 

Iveco Daily montuje kabiny brygadowe na szerokiej gamie podwozi. Na zdjęciu stosunkowo lekki, 
3,5-tonowy wariant. W ofercie jest również Daily 4×4, które ma doskonałe własności w terenie. 

Krótka kabina załogowa Scanii na ciężkim 
podwoziu z napędem 6×6. 
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Specjaliści w układach 
wtryskowych Diesla

Bosch Diesel Center i Bosch Diesel Serwis to serwisy zajmujące się profesjonalną 
obsługą systemów Diesla oraz naprawą komponentów układów wtryskowych Diesla, 
łącznie z najnowszymi elementami układów Common Rail. Serwisy te posiadają dedy-
kowane stoły probiercze EPS i narzędzia umożliwiające w pełni profesjonalną naprawę 
pomp i wtryskiwaczy Common Rail, a także pompowtryskiwaczy i elektronicznie 
sterowanych pomp rozdzielaczowych VP.

Diesel Center



Podobnie jak wcześniej branża budow-

lana i strażacy, po latach polegania na 

„tym, co jest”, nabyła pewne doświad-

czenie w doborze wyposażenia pojazdów. 

Współczesne samochody oferują szeroki 

wachlarz typów ram, zawieszeń, liczby osi 

i konfi guracji napędu. Moc silnika i typ skrzy-

ni jest na tym tle decyzją stosunkowo łatwą. 

Także fi rmy nadwoziowe poszerzyły 

i skonkretyzowały ofertę pod kątem pojaz-

dów dla energetyki. Praktyczne rozwiązania 

ułatwiające wykonywanie prac w terenie są 

w zasięgu ręki. 

Lekkie, ale nie tylko

Do charakterystycznych pojazdów 

używanych w energetyce należą ze-

stawy do przewozu dłużycy. Wyko-

rzystuje się je do transportu słupów 

energetycznych. Jak w każdej nieskom-

plikowanej zabudowie, diabeł tkwi 

w szczegółach. 

Zestawy takie są tworzone najczęściej 

przy użyciu ciężarówek z napędem 4×4. Są 

one stosunkowo lekkie i mają bardzo do-

bre własności terenowe, szczególnie przy 

zastosowaniu odpowiedniego ogumienia. 

Oferta importerów jest spora. Podwozia 

4×4 ma cała „wielka siódemka”, oprócz 

EnergicznieEnergicznie
Samochody dla energetyki są kolejną niszą, która od pewnego czasu budzi 
ożywione zainteresowanie importerów pojazdów i dostawców zabudów. Czego jednak 
oczekuje branża energetyczna? 

Mercedes Zetros 
to bardzo ciekawa 

propozycja 
dla energetyków. 
Kabina klasyczna 

odznacza się dużą 
funkcjonalnością 

i stosunkowo 
wysokim komfortem 

w terenie. 

Iveco Eurocargo 4×4 jest lekkie i ma doskonałe własności 
terenowe, do czego przyczynia się również kompaktowa 
kabina zapewniająca znakomitą widoczność. 

Unimog jako maszyna do pracy jest znany i ceniony. Jego 
możliwości przewozowe są również spore, np. w połączeniu 
z przyczepą dłużycową. 
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DAF-a. W energetyce najbardziej pożąda-

ne są kompaktowe, zwinne pojazdy na ba-

zie ciężarówek średniej klasy, takie jak Ive-

co Eurocargo 4×4, Mercedes Atego 4×4 czy 

MAN TGM 4×4. Normą są kabiny krótkie, 

dzienne. Ustępstwem na rzecz komfor-

tu jest klimatyzacja. Silniki osiągają moc 

powyżej 200 KM, niekiedy zbliżając się 

do 300 KM i współpracują z manualnymi 

skrzyniami, co wynika tyleż z cech oferty 

producentów, co przyzwyczajeń nabywców 

w Polsce. 

Najbardziej pożądane są ramy wytrzyma-

łe, ale zarazem elastyczne. Typowe podwo-

zie ma mechaniczne zawieszenie i hamulce 

bębnowe, choć coraz częściej importerzy 

nakłaniają klientów, aby wybierać hamulce 

tarczowe, jeśli pojazd przez większość czasu 

porusza się drogami z nawierzchnią utwar-

dzoną. 

Oryginalną propozycją w obecnej dobie 

jest Mercedes Zetros, terenowa ciężarówka 

z kabiną klasyczną (za silnikiem), która poza 

wersją 6×6 ma również odmianę 4×4. Ze 

względu na położenie fotela kierowcy mię-

dzy osiami odznacza się większą wygodą na 

wertepach niż modele, w których siedzi się 

„na kole”. Jeśli nabywcy nie przeszkadza, że 

kabina „z nosem” skraca użyteczną długość 

ramy, warto rozważyć ofertę Mercedesa. 

Szczególnie, jeśli ciężarówką będzie regular-

nie eksploatowana w ciężkim terenie. 

W niektórych przypadkach uzasadniony 

będzie zakup podwozia w większej liczbie 

osi, nawet 4-osiowego, które odznacza się 

wysoką nośnością. Jednak ciężkie pojazdy 

kupowane są głównie z myślą o ich zdolno-

ściach przewozowych, a własności terenowe 

tracą na znaczeniu. Dlatego z reguły napęd 

8×4 okazuje się wystarczający, szczegól-

nie, że jakakolwiek bardziej skomplikowa-

na konfi guracja napędu, np., 8×6 czy 8×8 

znacznie podnosi cenę podwozia. 

Wszechstronne 
i ukierunkowane

Zabudowy do dłużycy używane w ener-

getyce mają charakter uniwersalny. Są wy-

korzystywane nie tyko do celów transpor-

towych, ale również jako maszyny robocze. 

Zabudowa musi spełniać oczekiwania na-

bywcy, a jednocześnie pozostać „w zgodzie” 

z ograniczeniami stawianymi przez kon-

strukcję podwozia oraz przepisami – głów-

nie chodzi o zachowanie prawidłowych 

nacisków na osie przy zróżnicowanym ob-

ciążeniu. 

Na krótkim, dwuosiowym podwoziu jest 

dość miejsca na skrzynię oraz żuraw. Skrzy-

nia samowyładowcza o wywrocie trójstron-

nym, wyposażona w niskie burty umożliwia 

wygodny przewóz różnego rodzaju mate-

riałów oraz sprzętu. W zależności od życze-

nia nabywcy skrzynia może być wykonana 

z aluminium lub ze stali o wymaganych 

właściwościach. To pierwsze zapewnia 

względnie niską masę, ta druga – wysoką 

odporność na agresywny ładunek lub… 

błąd operatora żurawia. Możliwa jest rów-

nież kombinacja różnych materiałów, 

uwzględniająca wzmocnienia w newralgicz-

nych punktach, np. stalową burtę przednią. 

W ramach wyposażenia dodatkowego 

skrzynia może mieć różnego typu uchwyty 

m.in. w podłodze czy na przedniej burcie, 

które ułatwiają bezpieczny przewóz sprzętu, 

np. butli czy ładunków spaletyzowanych. 

Na życzenie pojazd można doposażyć 

w zamykane skrzynki lub szafk i na drobne, 

a cenne narzędzia czy odzież roboczą. 

Żuraw jest mocowany za kabiną. Dzięki 

temu dostęp do skrzyni ładunkowej jest wy-

godny, a sam żuraw posadowiony między 

osiami łatwiej zachowuje stabilność. Natu-

ralnie podczas pracy pojazd jest stabilizo-

wany przez podpory. 

Ramię żurawia można wyposażyć 

w różnego rodzaju chwytaki, a także rza-

dziej spotykane akcesoria, takie jak wiertni-

ca czy kosz. Tym sposobem pojedynczy po-

jazd może zastąpić kilka innych, co pozwala 

używać go z dużą intensywnością stosownie 

do okoliczności. 

Jak najdłużej

Uzupełnieniem tak wyposażonego samo-

chodu ciężarowego jest przyczepa dłużyco-

wa. Jednoosiowa, rozsuwana teleskopowo 

pozwala podeprzeć z tyłu ładunek, które-

go część spoczywa na skrzyni ciężarówki. 

Przyczepa wykonana jest z wytrzymałej, 

wysokogatunkowej stali, a kłonice można 

wyłożyć gumą, która zabezpiecza ładunek. 

Ponadto podczas transportu jest on przy-

trzymywany pasami. 

Alternatywą dla przyczepy jednoosio-

wej jest dwuosiowa, która może współ-

pracować zarówno z ciężarówką, jak i np. 

ciągnikiem rolniczym. Przyczepy dłuży-

cowe pozwalają transportować ładunki 

o długości dochodzącej do kilkunastu me-

trów. Ich rozsuwanie i zsuwanie ułatwia 

dodatkowy, ręczny hamulec działający na 

jedną oś. 

Właściwy dobór podwozia i cech zabu-

dowy sprawia, że otrzymamy pojazd najle-

piej dopasowany do przewidywanych dla 

niego zadań. Krótkie podwozie z żurawiem 

i skrzynią mieszczącą przede wszystkim ak-

cesoria do niego będzie uniwersalnym „na-

rzędziem” do prowadzenia prac w terenie. 

Z kolei podwozie 8×4 ze stalową skrzynią, 

uzupełnione o żuraw i przyczepę dłużycową 

przyda się podczas dużych inwestycji, które 

wymagają „seryjnego” instalowania słupów 

i rozciągania przewodów. ▐

Michał Kij
Fot, M. Kij, Daimler, Iveco

Wysoka specjalizacja. Unimog przystosowany do poruszania się 
po torach kolejowych może posłużyć do konserwacji urządzeń i sieci, 
a nawet pociągnąć uszkodzony pojazd szynowy. 

Scania P360 z napędem 4×4 w roli niewielkiego 
„kombajnu” energetycznego. Poza żurawiem i skrzynią 
ma również małą skrzynkę narzędziową. 

www.truck-van.pl
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Komunikacja miejska to nie tylko pa-

sażerokilometry i siatka połączeń. 

Traktowanie jej stricte użytkowo 

przy posuniętej do skrajności „optymaliza-

cji kosztów” to marnotrawienie potencja-

łu. Może prowadzić wręcz do obrzydzenia 

mieszkańcom podróży autobusem. 

Na zadowolenie użytkowników z komu-

nikacji publicznej wpływa wiele czynników: 

rozplanowanie linii, częstotliwość kursów, 

punktualność, czas trawiony na przejazd 

z punktu A do B, ceny i dostępność bile-

tów oraz łatwość zdobycia i przejrzystość 

informacji ważnych dla pasażera. Lecz nie 

mniejsze znaczenie ma ogólne wrażenie, ja-

kie pozostawia po sobie podróż autobusem. 

Komfort i czystość pojazdu, a także owo nie 

poddające się opisowi „coś”, co sprawia, że 

jadąc autobusem można czuć się nie tylko 

dobrze, ale „u siebie”. 

Czasem to tubylcze „u siebie” nabiera 

dla przybysza rangi zupełnie oczywistego 

„u was”. Autobus staje się wizytówką mia-

sta. Jego symbolem dorównującym wymo-

wą i popularnością charakterystycznym 

budowlom. Tak stało się w Londynie, któ-

ry zasłynął piętrowymi Routemasterami, 

eksploatowanymi nieprzerwanie od końca 

lat 50. przez cztery dekady w normalnym 

ruchu, a później na liniach najchętniej wy-

korzystywanych przez turystów. Do dziś 

widuje się Routemastery wykonujące re-

gularne kursy, a egzemplarze rozsiane po 

całym świecie i używane np. jako ruchome 

słupy reklamowe bezbłędnie są identyfi ko-

wane jako „londyńskie autobusy” nawet 

przez laików. 

Począwszy od lat 70. tamtejszy tabor za-

czął się stopniowo unowocześniać i różnico-

wać. Zarazem stał się bardziej anonimowy. 

Z degradacją wizerunku współwystępował 

kryzys, wynikający m.in. ze spadającej licz-

by pasażerów. W 2002 r. do użytku weszły 

pierwsze przegubowce, Mercedesy Citaro. 

Zwane przez Anglików „bendy buses”, po-

jemne i zapewniające szybką wymianę ludzi 

na przystankach spodobały się przewoź-

nikom, ale nie pasażerom, gromiącym ich 

wężowatą „nadwymiarowość”. Miejscowi 

politycy wykorzystali niezadowolenie wy-

borców. W 2007 r. kandydujący na burmi-

strza Londynu Boris Johnson zapowiadał: 

„chcę wprowadzić Routemastera XXI wie-

ku, który stanie się nowym symbolem Lon-

dynu i da londyńczykom powód do dumy”, 

po czym… wygrał wybory! 

Debata publiczna 

Routemaster był ostatnim modelem au-

tobusu stworzonym specjalnie dla Londynu, 

swego czasu nowoczesnym i wygodnym, tak 

dla pasażerów, jak i kierowcy: miał automa-

tyczną skrzynię biegów, wspomaganie kie-

rownicy i hamulców. Później na ulicach mia-

sta pracowały standardowe pojazdy różnych 

producentów. Zastąpienie piętrusów prze-

gubowcami przelało czarę goryczy. W lipcu 

2008 r. w Londyńskim Muzeum Transportu 

w Covent Garden burmistrz Johnson ogłosił 

konkurs na nowy autobus dla Londynu. 

Odzew był olbrzymi i to na całym świecie. 

Przewidziano dwie, główne kategorie: „De-

W klimacieW klimacie
Autobus jest zbyt duży, aby go lekceważyć. Może nadać miastu charakterystyczny rys. 
Doskonale wykorzystał to Londyn i dał przykład innym. Jego śladem poszło Skopje. 

Piętrusy „z duszą” – dane techniczne

Typ  AEC Wrightbus  Yutong
   Routemaster RM New Routemaster City Master
Miasto Londyn Londyn Skopje
Rozpoczęcie eksploatacji 1959 2012 2011
Liczba pasażerów dolny/górny pokład 28/36 40/45 38/39
Długość (mm) 8400 11 232 10 580
Szerokość (mm) 2440 2520 2500
Wysokość (mm) 4370 4420 4194
Rozstaw osi (mm) 5130 6000 bd
Masa własna (kg) 7468 12 000 bd
Dopuszczalna masa całkowita (kg) 11 864 18 000 bd
Średnica zawracania (m) 17,7 21 bd
Typ napędu Diesel hybryda szeregowa Diesel
Silnik spalinowy AEC AV 590 Cummins ISBe 4,5 Yutong ISB 6.7e
Układ/liczba cylindrów rzędowy/6 rzędowy/4 rzędowy/6
Pojemność (dm3) 9,6 4,5 6,7
Moc (KM/kW/obr/min) 115/86/1800 182/136/2300 285/210/2300
Moment obrotowy (Nm/obr/min) 580/1000 700/1400 1020/1200÷1800
Silnik elektryczny
 Moc (KM/kW) – 174/130 –
 Moment obrotowy (Nm) – 1500 –
Typ akumulatorów – Litowo-jonowe –
Prędkość maksymalna (km/h) 75 80 bd
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Routemaster – autobus legenda, sfotografowany wiosną 
2015 na historycznej linii nr 15. Odczekawszy chwilę na przystanku, 
pasażerowie mogą go porównać z „New Routemasterem”. 

„New Routemaster” znacznie różni się od poprzednika, a oba łączy 
głównie unikalny, „londyński” charakter.

Srebrny New Routemaster 
promował w 2014 r. 
„Rok Autobusu”. 

Na ulicy często widuje się New Routemastery 
jadące z otwartym pomostem. W starych 
Routemasterach było to miejsce konduktora. 

Nadwozie jest mocno zaokrąglone. Wprawdzie wewnątrz jest nieco 
mniej miejsca niż w prostopadłościanie o tych samych wymiarach, 
ale sylwetka zyskała ciekawy, „cielesny” jakby rys. 

sign” dla profesjonalistów oraz podzieloną na 

grupy wiekowe „Imagine” dla pozostałych. 

Wizje zawodowych projektantów spotkały 

się z pomysłami dzieci i młodzieży. Jurorzy 

nie przyznali sobie monopolu na słuszność. 

Zachowali otwartość, o czym świadczy fakt 

przyznania pierwszego miejsca w kategorii 

„Desing” ex aequo dwóm fi rmom, prezentu-

jącym zgoła odmienne koncepcje przyszłego 

autobusu. Capoco Design Ltd. zreinterpreto-

wała formę dawnego Routemastera w duchu 

nostalgicznym, niemal dosłownie przytacza-

jąc jego charakterystyczne elementy. Z kolei 

Foster + Partners działając wspólnie z Aston 

Martinem, nadała autobusowi uproszczoną, 

architektoniczną formę, zupełnie nie przypo-

minającą oryginału, za to lepiej „dogadującą 

się” z otoczeniem, pasującą do niego skalą 

dzięki zredukowaniu do minimum typowo 

„samochodowych” detali. 

Większość konkursowiczów, niezależnie od 

kategorii nie umiała się oddalić od kształtów 

pierwowzoru. Tym większa zasługa jurorów, 

że sami zdołali to uczynić. Wyniki ogłoszono 

w grudniu 2008, po czym uruchomiono prze-

targ na wykonawcę autobusu, zalecając mu 

zapoznanie się z wszystkimi, nie tylko nagro-

dzonymi propozycjami i twórcze wykorzysta-

nie ich w gotowym pojeździe. Konkurowało 

sześć fi rm, przy czym EvoBus (Mercedes) 

i Scania wycofały się na wczesnym etapie, nie 

widząc możliwości zmieszczenia się w termi-

nie. Ostatecznie Transport for London (TfL) 

przyznał pierwszeństwo Wrightbusowi z Ir-

landii Północnej, wyznaczając londyńskie He-

atherwick Studio do roli konsultanta. 

Tętno 

„New Routemaster”, nazywany też „Bo-

risbus” od imienia inicjatora jego powstania, 

został po raz pierwszy ofi cjalnie odsłonięty 

11 listopada 2010 r. pod postacią pełnowy-

miarowej makiety. Rzadko się to praktykuje 

przy tak dużych pojazdach, ale waga zamó-

wienia skłoniła Wrightbusa do przygotowa-

nia modelu 1:1. W maju 2011 r. gotowy był 

jeżdżący prototyp. 27 lutego 2012 r. pierwszy 

„New Routemaster” wyruszył na linię 38. 

Autobus jest hybrydą szeregową. Układ 

napędowy znajduje się w prawym, tylnym 

narożu, ukryty częściowo pod schodami 

prowadzącymi na górny pokład. Do ramy 

podwozia mocowany jest aluminiowy 

szkielet nadwozia, uzupełniony z przodu 

o elementy stalowe. Poszycie w większo-

ści jest aluminiowe, przód jest z tworzywa. 

Tył zawinięty na boki i na dach to osobny 

element, wykonany z kompozytu. Jak na 

Londyn autobus jest długi, ma 11,2 m. Masa 

własna wynosi 12 t. Ogółem mieści 87 osób: 

na dole są 22 miejsca siedzące i 25 stojących, 

na górze 40 siedzących. Przewidziano moż-

liwość przewozu wózka inwalidzkiego. 

Projekt uwzględnia potrzeby najbardziej 

obciążonych linii, gdzie autobusy kursują 

co 1,5-2 minuty. Ma troje dwuskrzydło-

wych drzwi usprawniających wsiadanie 

i wysiadanie. Podłoga jest niska i płaska na 

całej długości, a na piętro prowadzą dwie 

pary schodów. Z tyłu znajduje się charak-

terystyczny pomost. Można go zamknąć za 

drzwiami, ale często pozostaje otwarty. Ta-

kie było zamierzenie. W dawnych Routema-

sterach tylny pomost w ogóle bez drzwi był 

zarezerwowany dla konduktora i pozwalał 

szybko wskakiwać i wyskakiwać z autobusu. 

Asymetryczna sylwetka to nie tylko hołd 

dla Routemastera, ale i świadome zaburze-

nie typowej stylizacji pojazdów samocho-
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dowych, sumiennie osiowej i sugerującej 

drobnymi szczegółami jednostkowość, wy-

jątkowość i odrębność. Karoseria wyznacza 

autobusowi rolę części większej całości, jaką 

stanowi metropolia. Sylwetkę urozmaicają 

wyłącznie elementy „wielkoskalowe”, przede 

wszystkim okna i tablice kierunkowe. Je-

dyną ozdobą przodu są okrągłe „oczy” re-

fl ektorów i emblemat, który nie jest nawet 

znakiem fi rmowym, ale logo TfL. Z tyłu 

rytmicznie rozmieszczono kolorowe plamki 

świateł. Spojrzenia przechodnia nie rozpra-

szają detale. Bryła autobusu nie konkuruje 

z architekturą, ale przemyka na jej tle, spa-

jając obraz miasta. Ożywia go i wzmacnia 

jako zwielokrotniony, „pulsujący” element. 

Tożsamość i tradycja 

Wrightbus New Routemaster kosztuje 

345 000 funtów (2 070 000 zł), co absolutnie 

nie jest konkurencyjną ceną. Niemniej ry-

wal Borisa Johnsona w wyborach w 2012 r.,

który zapowiadał, że skończy z szastaniem 

pieniędzmi na tak drogie autobusy, prze-

grał. Pomijając inne kwestie, londyńczycy 

być może „poczuli się dumni” z Routema-

sterów XXI wieku. Do maja 2014 było ich 

237, do końca 2016 ma być ponad 800. 

Nawiasem dodam, że dawnych Routema-

sterów w latach 1959-68 zbudowano 2760 

sztuk, z czego 44% wciąż istnieje. 

W stolicy Macedonii, Skopje jeżdżą 202 

„piętrusy” za około 175 000 euro (732 000 zł)

każdy. Pierwsza transza została dostarczo-

na w 2011 r. I tu opozycja miała zastrze-

żenia. Wytykała, że tak wysokie autobusy 

będą wymagały kosztownych modyfi kacji 

w miejskiej infrastrukturze i są praktycznie 

niesprzedawalne. Mimo to burmistrz Koce 

Trajanovski postawił na swoim. Zależało 

mu, żeby mieszkańcy „korzystali z trans-

portu publicznego nie dlatego, że muszą, ale 

dlatego, że chcą.” 

Mimo początkowego sceptycyzmu wy-

twórców, o zamówienie ze Skopje rywali-

zowało ostatecznie aż pięciu producentów, 

w tym miejscowy Sanos, turecki Otokar 

i chiński King Long. Otrzymał je Yutong, 

również z Chin. Jego piętrowy City Ma-

ster napędzany jest tradycyjnym silnikiem 

wysokoprężnym. Stylizacją nawiązuje do 

angielskiego Routemastera. Stanowi jego 

uwspółcześnioną, uproszczoną wersję. Wra-

żenie pewnego dysonansu w porównaniu 

z oryginałem bierze się m.in. z przesunięcia 

przedniej osi Yutonga za miejsce kierowcy. 

Angielski autobus miał bardzo krótki zwis 

z przodu, co jest częścią jego szczególnego 

„uroku”. Część Yutongów występuje w wersji 

turystycznej z odkrytym górnym pokładem. 

Macedonia jest młodym państwem 

i w szybkim tempie tworzy swoją tożsa-

mość. Służą temu nowe, monumentalne 

budynki i pomniki w centrum stolicy oraz 

charakterystyczne autobusy. „Piętrusy” nie 

wzięły się znikąd. Na przełomie lat 50. i 60. 

w Skopje rzeczywiście jeździły tego typu po-

jazdy, sprowadzone jako używane z Wielkiej 

Brytanii. Ich eksploatację przedwcześnie za-

kończyło silne trzęsienie ziemi w 1963 r. 

Oprócz Yutongów w Skopje jeżdżą nowe, 

ukraińskie, 12-metrowe LAZ-y, używane 

autobusy zachodnie oraz dobiegające swo-

ich dni jugosłowiańskie Ikarusy i Sanosy. 

Piętrusy stanowią element kompleksowej 

reformy komunikacji miejskiej, która lepiej 

ma spełniać potrzeby mieszkańców. Moder-

nizacja jest fi nansowana w istotnej części ze 

środków Unii Europejskiej. 

Zbieg okoliczności, a może „duch czasu” 

spowodował, że w dwóch miastach pojawi-

ły się w tym samym czasie pokrewne sobie 

autobusy. Mają wspólne korzenie i podobne 

zadanie do wykonania. Dwie, europejskie 

stolice równocześnie dostrzegły potrzebę 

podkreślenia swojej wyjątkowości za po-

mocą autobusów, co jest interesujące samo 

w sobie. Zależało im zarazem na podniesie-

niu jakości transportu publicznego i wzbo-

gaceniu go o walor estetyczny i emocjonalny. 

Nie mniej ciekawe jest porównanie 

dwóch, zrealizowanych koncepcji piętro-

wego „autobusu-wizytówki”: awangardowej 

i nostalgicznej, a zarazem wysoko- i nisko-

budżetowej. Łamać konwencję, czy parafra-

zować przeszłość? Zdjęcia dają odpowiedź, 

a od patrzącego zależy jaką. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Wbrew pozorom silnik City Mastera znajduje się z tyłu, jak w typowym, współ-
czesnym autobusie. Diesel Yutonga jest produkowany na licencji firmy Cummins. 

Yutong City Master powstał jako „autobus dla Skopje”, choć można 
go spotkać również na liniach turystycznych w Santiago w Chile. 

City Master ma dwoje drzwi, a na górny pokład można dostać się, używając schodów na przedzie 
lub z tyłu. „Parter” mierzy wewnątrz 1,9 m wysokości, „piętro” blisko 1,7 m. 
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Takie pytania zadają sobie dzisiaj nie 

tylko włodarze miejscy, ale również 

producenci autobusów. Za przykład 

może posłużyć fi rma Volvo, która zadba-

ła nie tylko, aby jej autobusy były ekolo-

giczne, ale miały również ciekawy wygląd 

i wyposażenie. Atutami nowego autobusu 

elektrycznego są zarówno zeroemisyjny 

napęd, jak i jasne i przestronne wnętrze ze 

współgrającymi ze sobą zestawieniami ko-

lorystycznymi. Wygodne fotele wykonano 

z naturalnych materiałów. Pasażerowie mogą 

podczas jazdy naładować telefon komórko-

wy i korzystać z pokładowego internetu.

„Podróż autobusem powinna być po pro-

stu przyjemna. Pasażerowie powinni mieć 

pozytywne odczucia z jazdy oraz możliwość 

konstruktywnego wykorzystania czasu spę-

dzonego w pojeździe. Poza tym wsiadanie 

i wysiadanie musi być jak najłatwiejsze” 

– zaznacza Dan Frykholm, dyrektor designe 

w Volvo Buses.

Bogate wnętrze

Autobus elektryczny Volvo jest pojazdem 

koncepcyjnym. Ma 10,7 m długości (ponad 

metr mniej od konwencjonalnego auto-

busu) i może pomieścić do 86 pasażerów. 

Centralnie umieszczony fotel kierowcy po-

zwala przewieźć większą liczbę pasażerów. 

Jednostka elektryczna zużywa o około 80% 

mniej energii niż silnik Diesla. 

Najnowszy pojazd Volvo już samym 

swoim wyglądem zachęca do podróży. Do-

datkowym atutem jest bezemisyjna i cicha 

jazda. Spójny i przyjemny wygląd zewnętrz-

ny sprawiają, że powinien dobrze wkom-

ponować się w krajobraz miejski. Szerokie, 

centralnie umieszczone drzwi oraz niskie 

wejście ułatwiają wsiadanie i wysiadanie. 

Tuż obok drzwi znajduje się duża prze-

strzeń dla wózków dziecięcych lub osób 

poruszających się na wózkach inwalidz-

kich. Z przodu pojazdu zamontowano kilka 

składanych siedzeń, które podczas godzin 

szczytu można złożyć, co pozwoli przewo-

zić większą liczbę pasażerów podróżujących 

na stojąco. 

„Aby stworzyć ciepłą atmosferę i po-

czucie przestronności w środku, wykorzy-

staliśmy biały, łukowaty dach wykonany 

z akrylu, w którym zamontowano oświetle-

nie dające przyjemne światło” – opisuje Dan 

Frykholm. 

W pozostałej części wnętrza dominuje 

zieleń, która podkreśla ekologiczny charak-

ter pojazdu i koresponduje z zielonym kolo-

rem nadwozia. 

„Skupiliśmy się na harmonii całości, two-

rzącej miłą atmosferę wewnątrz autobusu. 

Wzory i kolory są dość dyskretne, ale przy 

bliższym spojrzeniu można dostrzec dbałość 

o najdrobniejsze szczegóły. Nawet dobór ma-

teriałów przyczynia się do wzmocnienia za-

dowolenia z jazdy” – mówi Ingrid Karlsson, 

odpowiedzialna za design materiałów wyko-

rzystanych w elektrycznych autobusach. 

Czysto i przyjemnie
Rozbudowana sieć komunikacji miejskiej, z taborem pojazdów niskoemisyjnych 
– o takiej przyszłości marzą miasta. Co jednak zrobić, żeby komunikacja miejska była atrakcyjna 
dla obywateli? Jak ich zachęcić do podróżowania autobusem? 

Cicha i czysta praca elektrycznych pojazdów 
pozwoliła na umieszczenie końcowego 

przystanku wraz ze stacją ładowania w budynku. 
Energia elektryczna, która służy do ładowania 
akumulatorów autobusów jeżdżących linią 55 

w Goteborgu pochodzi ze źródeł odnawialnych, 
co czyni ten transport jeszcze bardziej przyjaznym 

dla środowiska.
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Tapicerka siedzeń jest wykonana z ża-

kardowej tkaniny ze stuprocentowej wełny. 

Wełna jest trwałym i naturalny materiałem, 

który dobrze się prezentuje i na którym 

wygodnie się siedzi. Gdy na zewnątrz jest 

chłodno – grzeje, a kiedy gorąco – chłodzi. 

Jest również praktyczna i odporna na brud 

oraz wilgoć. 

Pionierska linia

Obecnie autobusy elektryczne Volvo są 

testowane w regularnym ruchu miejskim 

na trasie 55 w Göteborgu. To część projektu 

ElectriCity, mającego na celu rozwój, przed-

stawienie oraz ocenę nowych rozwiązań 

dla zrównoważonego transportu następnej 

generacji. W tym przedsięwzięciu biorą 

udział: Grupa Volvo, Chalmers, Szwedzka 

Agencja Energii, region Västra Götaland, 

Västtrafi k, Keolis, miasto Göteborg, Göte-

borg Energi, Park Naukowy Lindholmen 

oraz Park Naukowy Johanneberg. 

Trasa przejazdu biegnie od Chalmers 

Johanneberg do Chalmers Lindholmen, 

przez centrum Göteborga. Poruszają się 

po niej trzy w pełni elektryczne autobusy 

oraz siedem elektrycznych hybryd, wszyst-

kie marki Volvo. Autobusy elektryczne 

wyposażone są w wi-fi  oraz ładowarki do 

telefonów komórkowych. Akumulatory za-

stosowane w tych pojazdach można szybko 

naładować na stacjach końcowych. Przy-

stanek Chalmers Lindholmen znajduje się 

wewnątrz budynku, co stało się możliwe 

Håkan Agnevall, prezes Volvo Buses

W pełni elektryczny autobus dopełnia naszą gamę elektromobilnych 
pojazdów. Autobusy elektryczne, hybrydowe oraz elektryczne hybrydy 
pozwalają naszym klientom spełnić wszelkie wymagania, jakie stawia 
przed nimi zrównoważony transport miejski. Ten gwałtowny postęp jest 
wynikiem naszego zdeterminowania, by stawić czoła największemu wy-
zwaniu dla ludzkości, jakim jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju. 
Uważamy, że jedna z najbardziej podstawowych potrzeb społeczeństwa, 

tj. swobodne poruszanie się w miastach, powinno odbywać się w sposób czysty i cichy tak, aby 
transport publiczny był niczym podróż w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Nowoczesna alternatywa: HVO

Autobusy Volvo mogą jeździć na HVO. To odnawialne paliwo dobrze się przechowuje i jest 
odporne na niskie temperatury tak samo jak olej napędowy, a przy tym pozwala zredukować 
emisję CO2 nawet do 90%.
HVO, czyli uwodorniony olej roślinny, może być wykorzystywany w 5- i 8-litrowych silnikach 
Euro 6 oraz we wszystkich jednostkach Euro 5, stosowanych w autobusach, przy czym dłu-
gość okresu międzyprzeglądowego pozostaje 
bez zmian. 
„To istotny krok, dzięki któremu klienci z dostę-
pem do HVO otrzymują możliwość znacznego 
zmniejszenia wpływu na środowisko przy za-
chowaniu tego samego poziomu niezawodności 
i dostępności” – mówi Edward Jobson, dyrektor 
ds. ochrony środowiska w Volvo Buses. 
Do produkcji HVO wykorzystywane są surowce 
odnawialne takie, jak: oleje roślinne i zwierzę-
ce, pochodzące z nasion rzepaku lub odpadów 
z ubojni. Paliwo to stanowi bezpośredni zamien-
nik dla standardowego diesla. W zależności od użytego surowca, redukuje emisję dwutlenku 
węgla od 30 do 90% w porównaniu do zwykłego oleju napędowego. HVO można również mie-
szać z ON, co oznacza, że może być dystrybuowany z istniejących już baz paliwowych, za 
pomocą tych samych zasobników paliwa i dysz. 

Fot. Volvo

dzięki cichej i bezemisyjnej pracy pojaz-

dów. Autobusy zasilane są energią elek-

tryczną pochodzącą z elektrowni wiatro-

wej oraz wodnej. 

„Celem Grupy Volvo jest bycie świa-

towym liderem w zakresie rozwiązań dla 

zrównoważonego transportu. Niezwykła 

współpraca, którą udało nam się nawiązać 

w Göteborgu pozwoliła nam otworzyć 

w tym mieście trasę dla elektrycznych auto-

busów i pozostanie liderem rozwoju trans-

portu publicznego przyszłości” – podkreśla 

Niklas Gustafsson, dyrektor ds. zrównowa-

żonego rozwoju Grupy Volvo.

Oprócz pracy nad autobusami, Electri-

City rozwija i testuje nowe systemy przy-

stanków, systemy zarządzania ruchem, 

koncepcje bezpieczeństwa oraz systemy 

dostarczania energii. Uczestnicy projektu 

ElectriCity mają nadzieję, że zachęci on do 

korzystania z transportu publicznego oraz 

przygotuje grunt pod jeszcze bardziej atrak-

cyjne rozwiązania dla transportu publiczne-

go w regionie Västra Götaland. 

Gama zelektryfi kowanych autobusów 

Volvo Buses obejmuje hybrydę Volvo 7900 

oraz elektryczną hybrydę Volvo 7900, 

wprowadzoną na rynek jesienią 2014 roku. 

Seryjna produkcja w całości elektrycznych 

autobusów Volvo zaplanowana jest na 

2017 rok.

Volvo Buses to nie tylko niskoemisyjne 

autobusy, ale również całościowe rozwiąza-

nia. Wraz ze swoimi partnerami: Siemen-

sem oraz ABB, fi rma może zaoferować in-

frastrukturę elektryczną, w tym inteligentne 

ładowanie przewodowe. Volvo pomaga też 

w przeprowadzaniu warsztatów, budowaniu 

zajezdni czy zarządzaniu ruchem. ▐

KD
Fot. Volvo

Składane siedzenia to 
elastyczne rozwiązanie, 
które przydaje się 
w godzinach szczytu. 

Duże powierzchnie przeszklone w połączeniu z białymi elementami sufitu 
sprawiają, że podróż tym autobusem może być bardzo przyjemna. 
Można swobodnie podziwiać widoki, czytać książką lub surfować po Internecie, 
bo w autobusie działa wi-fi i zainstalowano ładowarki do telefonów.
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Na dobry Na dobry początekpoczątek
Mija rok od premiery IV generacji Solarisa Urbino. W tym czasie zebrał Mija rok od premiery IV generacji Solarisa Urbino. W tym czasie zebrał 
nie tylko laury za design, ale również uznanie europejskich kontrahentów. nie tylko laury za design, ale również uznanie europejskich kontrahentów. 
Już niedługo w Kortrjik zostanie zdjęta zasłona z nowego Urbino Electric.Już niedługo w Kortrjik zostanie zdjęta zasłona z nowego Urbino Electric.

Podczas wystawy UITP, która odbyła 

się w czerwcu w Mediolanie, Sola-

ris zaprezentował najnowszy model 

Urbino, którego premiera odbyła się we 

wrześniu 2014 r. podczas hanowerskiej 

wystawy pojazdów użytkowych. Aktualnie 

w ofercie znajdują się dwie wersje miej-

skich Solarisów najnowszej generacji: stan-

dardowy 12-metrowy oraz przegubowy 

18-metrowy, obydwa z konwencjonalnym 

silnikiem Diesla. Do końca 2016 r. ma być 

dostępna cała gama nowego Urbino, w tym 

z napędem elektrycznym, hybrydowym 

i gazowym oraz wariant niskowejściowy. 

Niebanalny

Konstruktorzy nowego Solarisa chcieli 

stworzyć pojazd, który swoim wyglądem 

i atrakcyjnym wnętrzem zachęci do czę-

stego korzystania z komunikacji publicz-

nej. Podczas projektowania zadbano m.in. 

o zwiększenie przestrzeni pasażerskiej, za-

stosowano szersze i wyższe drzwi oraz za-

planowano większą liczbę miejsc siedzących 

dostępnych z niskiej podłogi. Przyjemną 

jazdę zapewniają większe szyby oraz LED-

-owe oświetlenie wnętrza.

Nowy Solaris Urbino to zupełnie nowy 

projekt techniczny. Nie tylko udało się go 

odchudzić, ale również wzmocnić. Nowa 

konstrukcja szkieletu zachowała trwałość 

poprzedniej generacji – zastosowano te 

same materiały o wysokiej odporności na 

korozję – ale jest znacznie lżejsza i sztyw-

niejsza. Wprowadzone innowacje kon-

strukcyjne pozwalają na lepsze rozłożenie 

nacisków na osie, poprzez odciążenie osi 

napędowej. Zostało to osiągnięte m.in. dzię-

ki przeniesieniu wszystkich zbiorników ze 

sprężonym powietrzem do przedniej czę-

ści pojazdu. Takie rozwiązanie pozwoliło 

zwiększyć przestrzeń pasażerską, a autobus 

lepiej się prowadzi. 

Najnowsze Urbino jest też łatwe w serwi-

sowaniu. Panele boczne pojazdu są przykrę-

cane, co umożliwia prostszy montaż oraz 

wymianę w przypadku uszkodzenia części 

nadwozia. Wygodniejszy dostęp do po-

szczególnych jego elementów osiągnięto też 

dzięki zastosowaniu tylnej oraz bocznych 

klap rewizyjnych otwieranych pod kątem 

170 stopni (patrz: Truck & Van nr 10/2014 

i 1/2015).

Efekt prac polskiego producenta został 

doceniony przez międzynarodowe jury, któ-

re uhonorowało najnowsze Urbino nagrodą 

iF Design Award 2015. Dostrzeżony został 

również na rodzimym rynku. Nowy Solaris 

otrzymał nagrodę TOP Design, przyznawa-

ną w ramach targów „arena DESIGN”. Ko-

lejna nagroda to przyznana ostatnio pod-

czas targów w Mediolanie – UITP Award 

w kategorii design. 

Powodzenie

Nie dziwi więc fakt, że praktycznie od 

momentu premiery nowy Urbiono cieszy 

się sporym zainteresowaniem. Jego pro-

dukcję rozpoczęto w pierwszej połowie 

tego roku. Pierwsze zamówienia na ten mo-

del popłynęły z Niemiec, Polski i Włoch, 

później dołączyła Austria i Norwegia. 

W połowie lipca pierwszy egzemplarz zo-

stał dostarczony do prywatnego operatora 

w Bawarii, fi rmy Josef Ettenhuber GmbH. 

Autobus jeździ w barwach regionalnej sieci 

Monachijskiego Związku Komunikacyjne-

go i Taryfowego (MVV). Przewoźnik za-

mówił jeszcze dwa egzemplarze, w sumie 

do końca roku będzie dysponował trzema 

Urbino 12. Kolejnymi klientami z Niemiec 

są: fi rma Martin Geldhauser GmbH, któ-

ra zamówiła cztery nowe Urbino 12, oraz 

Kessels-Reisen GmbH, Wies Faszinatour 

i H. Sandrock GmbH, którzy zakupili po 

jednym pojeździe 12-metrowym. Najwięk-

szy dotychczas kontrakt podpisało komu-

nalne przedsiębiorstwo komunikacyjne 

miast Bochum, Gelsenkirchen i Witten, 

fi rma Bogestra. Zamówiła ona 14 sztuk 

Urbino 18. Pojazdy nowej generacji pojadą 
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również do fi rm VTF Luckenwalde oraz 

BBG Eberswalde, po jednej sztuce. Hanau 

zamówiło trzy Urbino 12 oraz dwa Urbi-

no 18. Wpłynęło też zamówienie na nowe 

Urbino z napędem elektrycznym. Trzy takie 

pojazdy odbierze fi rma Üstra z Hanoweru. 

Solarisy Urbino electric w najnowszej wersji 

12-metrowej, których baterie będę ładowa-

ne z wykorzystaniem pantografu, zostaną 

dostarczone w grudniu tego roku.

We Włoszech pierwszy nowy Solaris 

Urbino 12 rozpocznie pracę we fl ocie ope-

ratora SUN SpA w Novara. ATM Genova 

zamówiła dwa nowe Urbino 18. Wśród za-

mawiających nie mogło zabraknąć polskich 

fi rm. Jeden nowy Urbino 12 trafi  do Wejhe-

rowa, pozostałe dwa zostaną dostarczone do 

Grudziądza. Płock zamówił cztery autobu-

sy, jeden 18- i trzy 12-metrowe.

W Austrii największy tamtejszy przewoź-

nik, fi rma ÖBB Postbus zamówiła 6 sztuk 

Urbino 12. Dwa Solarisy pojadą również na 

północ Europy. Norweski przewoźnik Nor-

gesbuss AS zamówił Urbino 12, które będą 

kursowały po ulicach Oslo.

Elektryczne w natarciu

Podczas tegorocznej wystawy w Kortrijk 

po raz pierwszy szerokiej publiczności zo-

staną przedstawione nowe Urbiono 12 Elec-

tric ładowany za pomocą pantografu oraz 

Urbino 12 LE (niskowejściowy). 

Zaraz po premierze elektryczne Urbino 

z system ładowania plug-in zostanie zapre-

zentowane podczas Konferencji Klimatycz-

nej ONZ, która odbędzie się na przełomie 

listopada i grudnia w stolicy Francji. Po tym 

wydarzeniu autobus ruszy w trasę. Solaris 

podpisał kontrakt na dwumiesięczny test 

z francuskim przedsiębiorstwem transportu 

publicznego Régie autonome des transports 

Parisiens (RATP). Pojazd będzie testowany 

w regularnym ruchu pasażerskim na pary-

skich liniach 21 oraz 147. Przedsiębiorstwo 

transportu publicznego w Paryżu planuje 

do końca 2025 r. całkowicie zrezygnować 

z autobusów zasilanych konwencjonalnymi 

silnikami spalinowymi, dlatego też testy no-

wego Solarisa Urbino 12 Electric okazały się 

dla RATP bardzo interesującą propozycję. 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z możli-

wości przetestowania nowego autobusu 

elektrycznego Solarisa. Testy Urbino 12 

Electric nowej generacji, wyposażonego 

w najnowsze rozwiązania techniczne, po-

zwolą nam jeszcze precyzyjniej rozrysować 

plany związane z rozwojem bezemisyjnego 

transportu w ramach programu Bus 2025” 

– powiedziała Marie-Claude Dupuis, dyrek-

tor Departamentu Autobusowego RATP. 

„Współpraca z RATP to duże wyzwa-

nie. Jestem pewien, że nasz nowy autobus 

elektryczny pokaże się na ulicach Paryża ze 

swojej najlepszej strony. Posłuży mu w tym 

jego nowa, lekka konstrukcja, wiele inno-

wacyjnych rozwiązań technicznych, jak na 

przykład oś elektryczna trzeciej generacji, 

a także komfortowe wnętrze i niebanalny 

design” – powiedział dr Andreas Strecker, 

prezes fi rmy Solaris Bus & Coach S.A. 

Urbino electric dla Paryża zostanie wy-

posażone w baterie o pojemności 240 kWh. 

Dodatkowo Solaris dostarczy zewnętrzną 

ładowarkę o mocy 80 kW. Innowacją jest za-

montowana w autobusie napędowa oś elek-

tryczna ZF AVE 130 najnowszej, trzeciej ge-

neracji, wyposażona w dwa silniki trakcyjne 

umieszczone w piastach. To rozwiązanie 

obniżyło masę autobusu oraz powiększyło 

przestrzeń pasażerską. W połączeniu z elek-

trycznym wyposażeniem fi rmy Medcom 

oś zapewnia niezwykle cichą jazdę, płynne 

przyspieszanie oraz hamowanie, dzięki cze-

mu Urbino Electric doskonale sprawdza się 

w warunkach miejskich, także przy dużej 

liczbie pasażerów. Oprócz cichej i czystej 

pracy, elektryczny autobus 12-mertowy So-

larisa w porównaniu do takiego samego po-

jazdu z konwencjonalnym napędem Diesla 

może zaoszczędzić do 71% kosztów energii, 

potrzebnej do jego napędzania. Miasto nie 

tylko zyskuje na ochronie środowiska, ale 

również w dłuższej perspektywie eksplo-

atacji redukuje koszty utrzymania taboru. 

Bezemisyjne autobusy elektryczne Solarisa 

wożą już pasażerów w Niemczech (m.in. 

w Brunszwiku, Hamburgu, Dreźnie i Düs-

seldorfi e), Polsce (w Warszawie, Jaworznie 

i Ostrołęce) oraz Szwecji (Västerås). Wkrótce 

wyjadą również m.in. na ulice Barcelony. ▐

KD
Fot. Solaris

Kolejne zmiany w zarządzie 

Od 1 lipca nowym członkiem zarządu Solaris Bus & Coach S.A. jest Eber-
hard Wolters. Będzie on kierował działami sprzedaży, marketingu oraz 
obsługą posprzedażną. Od kilku miesięcy funkcję tę pełnił tymczasowo 
Zbigniew Palenica, który obecnie w randze członka zarządu spółki będzie 
odpowiedzialny za rozwój działu pojazdów szynowych.
Eberhard Wolters jest absolwentem Uniwersytetu Nauk Stosowanych 
w Osnabrück w Niemczech, a także Uniwersytetu w San Sebastían 
w Hiszpanii. Od początku swojej kariery związany był z branżą motoryza-

cyjną. Tuż po studiach pracował w firmie Robert Bosch, zajmując tam różne stanowiska.
Rozwijając swoją karierę zawodową, Eberhard Wolters ukończył studia MBA w Mannheim Bu-
siness School, a także w Warwick Business School w Wielkiej Brytanii. Jest również absol-
wentem francuskiej ESSEC Business School. Na przestrzeni lat piastował wysokie stanowiska 
menedżerskie m.in. w firmach Robert Bosch, Recaro, Heraeus, jak również w Eberspächer, 
gdzie awansował na dyrektora generalnego w departamencie klimatyzacji.
Oprócz Eberharda Woltersa obecny skład zarządu spółki Solaris stanowią: dr Andreas Strec-
ker, prezes zarządu, dr inż. Dariusz Michalak, wiceprezes zarządu, Krystyna Woźniak, członek 
zarządu ds. personalnych, Paweł Kaczalski, członek zarządu ds. produkcji, Zbigniew Palenica, 
członek zarządu ds. pojazdów szynowych oraz Paweł Hajduk, członek zarządu ds. finansów.

Niskowejściowe Urbino najnowszej 
generacji zadebiutuje podczas tegorocznej 
wystawy Busworld.

W grudniu nowy Solaris Urbino Electric rozpocznie testy na regularnych 
liniach w Paryżu. W tym samym czasie trzy takie pojazdy powinny trafić 
do firmy Üstra z Hanoweru, która zamówiła je już teraz. 
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Korekta lub likwidacja linii, zmniej-

szanie częstotliwości kursów. Bolesne 

próby odnalezienia „złotego środka” 

między potrzebami mieszkańców, a ren-

townością komunikacji miejskiej. Niestety, 

w pewnym momencie zaczyna działać sprzę-

żenie zwrotne. W miarę jak ubywa kursów, 

ludzie zniechęcają się do autobusów. Nawet 

ci, którzy byliby skłonni pozostawić auto 

w garażu, ostatecznie wsiadają do niego, 

zniechęceni brakiem dogodnych połączeń. 

Sytuację może poprawić inwestycja 

w tabor o mniejszej pojemności pasa-

żerskiej, lżejszy i bardziej ekonomiczny 

w eksploatacji. Jest użyteczny nie tylko 

w mniejszych miastach. Duże aglomeracje 

mogą nim załatać dziury w siatce linii np. 

wewnątrz dzielnic lub na luźno zabudowa-

nych peryferiach. Poza tym małe autobusy 

przeważnie wydają się zwinne i sympatycz-

ne i zachęcają „całym sobą” do korzystania 

z komunikacji miejskiej. 

Więcej atutów

Spółka GSP Polska z Krapkowic, któ-

ra importuje słoweńskie autobusy TAM 

przedstawiła podczas wiosennych Targów 

Transportu Publicznego SilesiaKOMUNI-

KACJA w Sosnowcu nową propozycję. Jest 

to Rába S91, niskowejściowy, miejski auto-

bus klasy midi. 

Ma długość bez mała 8 m i szerokość bli-

sko 2,4 m. Może jednorazowo zabrać ponad 

40 pasażerów, a dokładna ich liczba zależy 

od wybranego przez nabywcę ukształtowa-

nia wnętrza. Pomiędzy drzwiami znajduje 

się niska, płaska podłoga. Wznosi się ona 

w tylnej części, gdzie zgromadzono większość 

siedzeń. Sprytnie rozlokowane straponteny 

zwiększają liczbę miejsc dostępnych z pozio-

mu niskiej podłogi do czterech. Miejsce kie-

rowcy może być zabudowane w całości. 

Autobus wyróżnia się nowoczesną, bo-

gato przeszkloną sylwetką o funkcjonal-

Zakątki, noce, niedziele
Nawet największe miasta nie zawsze potrzebują największych autobusów, 
a co dopiero małe ośrodki zmagające się z ucieczką młodych i rosnącą liczbą 
emerytów oraz dużą liczbą prywatnych samochodów osobowych. 

Niska podłoga między wejściami daje bezpośredni dostęp 
do kilku miejsc siedzących, w tym na dwóch strapontenach. 
Jest miejsce dla wózka inwalidzkiego lub dziecięcego. 

Kierowca ma bardzo dobrą 
widoczność, a jego kabina jest 
klimatyzowana. 
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nej, prostopadłościennej formie. Przednia 

ściana z okrąglutkimi „oczkami” świateł 

ma „pogodny” wyraz. Charakterystycznym 

akcentem jest nisko sięgające okno na lewej 

ścianie. Znajduje się ono w obszarze niskiej 

podłogi i z całą pewnością poprawia nastrój 

podróżnym, którzy akurat tam stoją lub sie-

dzą, zwłaszcza dzieciom i osobom na wóz-

kach inwalidzkich. W typowych autobusach 

niskowejściowych starszej generacji część 

nadwozia z niską podłogą ofl ankowaną 

wysokimi ścianami ma charakter nieomal 

„piwniczny”. Pomysł projektantów Ráby jest 

godny pochwały. 

120 lat

Rába jest starą, węgierską fi rmą o bo-

gatym doświadczeniu. Została założona w 

1896 r. w Győr położonym u ujścia rzeki 

Ráby do Dunaju. Jej specjalnością były 

m.in. konstrukcje stalowe, wagony ko-

lejowe i sprzęt rolniczy. Pierwszy samo-

chód ciężarowy wyprodukowała w 1903 r.

Osobowy pojawił się dwa lata później. Do 

śmiałych eksperymentów wczesnej ery 

działalności należał samochód z napędem 

4×4 i wszystkimi kołami kierowanymi, 

opracowany we współpracy z Ferdynan-

dem Porsche. Przed II wojną światową 

Rába konstruowała własne pojazdy oraz 

korzystała z licencji takich fi rm jak Praga, 

Krupp, Austro-Fiat i MAN. Po wojnie za-

słynęła przede wszystkim jako producent 

osi napędowych do samochodów użytko-

wych, które stosowane były również w pol-

skich Jelczach. W 1969 r. zaprezentowała 

nowoczesną ciężarówkę na licencji MAN-a.

W 1980 r. wprowadziła do produkcji nowy 

model z kabiną DAF-a. 

Obecnie wytwarza bogatą gamę mostów 

napędowych, w tym portalowe do niskopo-

dłogowych autobusów i trolejbusów, osie do 

maszyn rolniczych oraz inne komponenty 

dla motoryzacji. Produkuje również tereno-

we ciężarówki Rába serii H, w które zaopa-

truje się przede wszystkim węgierska armia. 

Holding zatrudnia blisko 2000 osób. 

Na wynos i na miejscu

Podwozia autobusowe ma w ofercie od 

1988 r. Jednak dopiero pod koniec pierw-

szego dziesięciolecia XXI wieku Rába zde-

cydowała się wykorzystać je do stworzenia 

własnego autobusu. Niewielki S91 został 

zaprojektowany wspólnie z fi rmami We-

basto Hungaria i budapesztańskim biurem 

projektowym Molitus, z którego usług ko-

rzystała również amerykańska fi rma auto-

busowa NABI oraz niemiecki Viseon. 

W latach 2009 i 2010 autobus S91 zdo-

był na Węgrzech tytuł „Pojazdu Użytko-

wego Roku”. Do 2011 wyprodukowano 

ponad 200 sztuk pierwszej generacji ma-

łej Ráby. Najnowsza jest napędzana silni-

kiem Daimler zgodnym z normą Euro 6, 

a w przekazywaniu napędu pośredniczy 

Rába S91 – dane techniczne

Niskowejściowy autobus miejski klasy midi przeznaczony do 
obsługi mniej obciążonych linii. 
Liczba miejsc siedzących/stojących ................. 17 (19)/24 (25)
Liczba i układ drzwi...........................................................1-2-0
Długość (mm) ................................................................... 7905
Szerokość (mm) ................................................................ 2380
Wysokość (mm) ................................................................ 2970
Rozstaw osi (mm) ............................................................. 3650
Dopuszczalna masa całkowita (kg) ............................... 10 000
Masa własna (kg) .............................................................. 7100
Silnik ..................................................................OM 934 LA E6
Liczba i układ cylindrów ...........................................6, rzędowy
Pojemność (dm3) ............................................................... 5,13
Moc (Km/kW/obr/min) ......................................... 156/115/2200
Moment obrotowy (Nm/obr/min) ...................... 650/1200÷1600
Skrzynia biegów.......automatyczna, 6-biegowa, Allison S2100
Oś przednia ..........................................................Raba 270.79
Oś tylna .................................................................Raba 360.74
Hamulce ......................................................................tarczowe
Rozmiar opon .....................................................275/75 R 17,5
Prędkość maksymalna................................................. 85 km/h

piątej generacji automa-

tyczna skrzynka Allison 

serii 2100. Autobus ma 

pełne zawieszenie pneu-

matyczne, z przodu nieza-

leżne i wyposażony jest w 

hamulce tarczowe przy obu 

osiach. Średnica zawraca-

nia wynosi 17,8 m.

Kratownica nadwozia wy-

konana jest ze stali nie-

rdzewnej. Poszycie zewnę-

trzne to kompozytowe pa-

nele na ścianach przedniej 

i tylnej oraz blacha alumi-

niowa po bokach, wszystko 

klejone do szkieletu. Rów-

nież szyby są mocowane za 

pomocą kleju. Podwozie jest 

dodatkowo zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

Rába S91 jest nowocze-

sna i kompaktowa, o kon-

strukcji, która zapewnia 

długowieczność. Dla przyszłych użytkowni-

ków, na ogół nie mogących sobie pozwolić 

na szastanie pieniędzmi, jest to niezwykle 

ważne. Pomimo niewielkich wymiarów Rába 

S91 ma cechy typowego, dużego autobusu 

miejskiego i jest przyjazna dla wszystkich 

pasażerów, również tych, którzy mają proble-

my z poruszaniem się. Z powodzeniem może 

pracować zarówno w dużych, jak i małych 

miastach, przyczyniając się do polepszenia 

jakości komunikacji i „wyłapywania” pasa-

żerów również na mniej ruchliwych liniach. 

GSP Polska zaprezentowała zatem nietu-

zinkowy produkt, cieszący się dużym zainte-

resowaniem zwiedzających. Firma deklaruje 

także powstanie grupy serwisów zlokalizo-

wanych w różnych częściach kraju oraz do-

stępność części zamiennych u producenta, 

także dla starszych modeli, w tym występu-

jących pod marką Ikarus. ▐

Michał Kij
Fot. GSP

Układ napędowy nie jest skomplikowany, silnik 
ulokowano wzdłużnie. W obecnej wersji S91 napędzany 
jest jednostką Mercedesa zgodną z normą Euro 6. 

Podłoga jest tylko 330 mm nad 
jezdnią, a autobus ma funkcję przyklęku 
i rozkładaną rampę. 

Charakterystyczna, obniżona szyba na lewej 
ścianie zwiększa komfort pasażerów oraz 
urozmaica sylwetkę autobusu. 
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F irma pokaże ekonomiczną i trwałą au-

tomatyczną skrzynię biegów DIWA.6, 

przeznaczoną do autobusów miejskich 

i dalekobieżnych, wielokrotnie nagrodzony 

wodny system hamujący Aquatarder SWR (Se-

condary Water Retarder), system telematyczny 

DIWA SMARTnet oraz sprężarki powietrza.

 

5% oszczędności

Nowa automatyczna skrzynia biegów 

DIWA.6 to odpowiedź na rosnące zapotrze-

bowanie na ekologiczne i energooszczędne 

pojazdy, spełniające normę Euro 6. Specjalnie 

opracowane dla autobusów miejskich auto-

matyczne skrzynie biegów z rodziny DIWA 

wpływają na poprawę efektywności transpor-

tu. W porównaniu z poprzednim modelem, 

DIWA.6 może zaoszczędzić prawie 5% pali-

wa. Oprócz oprogramowania SensoTop zmie-

niającego biegi zależnie od topografi i terenu 

i zmiennemu sterowaniu ciśnieniem robo-

czym, niższe spalanie można osiągnąć dzięki 

systemowi start-up, który uniemożliwia ru-

szenie, gdy jest załączony hamulec postojo-

wy. Dzięki automatycznej funkcji załączania 

biegu neutralnego ANS (Automatic Neutral 

Shift ) silnik częściej i dłużej może pracować 

rozłączony od reszty układu napędowego, co 

również przekłada się na oszczędności. 

Koszty eksploatacyjne zarówno w auto-

busach, jak i w ciężarówkach obniża także 

zwalniacz wodny SWR Aquatarder. Hamuje 

przy użyciu cieczy, używając do tego płynu 

chłodzącego silnik. Nie potrzebuje własnego 

czynnika roboczego, a prawidłowo używany 

może wykonać do 90% wszystkich koniecz-

nych hamowań pojazdu. Jego atutem są też 

o połowę mniejsze gabaryty i o 35 kg niższa 

masa w porównaniu z poprzednikiem.

Wydajniejszy napęd

Kolejna nowość to rozwinięty system te-

lematyczny Voith DIWA SMARTnet, któ-

ry na bieżąco informuje operatorów fl ot 

o aktualnym stanie układów napędowych 

w ich pojazdach. Ze względu na wysokie 

przebiegi, trudne warunki klimatyczne 

i zapotrzebowanie na maksymalne wyko-

rzystanie pojazdu, klasyczne metody dzia-

łania serwisu stają się niewystarczające. 

Automatyczne rejestrowanie i ocena danych 

dotyczących układów napędowych mogą 

okazać się bardzo cenne dla operatorów 

fl ot. Dzięki takiej wiedzy obsługa może być 

planowana z wyprzedzeniem, a serwis jest 

do niej lepiej przygotowany. Pojazd krócej 

pozostaje w warsztacie i szybciej wraca do 

pracy. Nowa generacja DIWA SmartNet 2,0 

pozwala również przesyłać dane dotyczące 

diagnostyki układów napędowych za po-

średnictwem wi-fi , co znaczne zmniejsza 

koszty w porównaniu do rozwiązania wyko-

rzystującego telefonię komórkową.

W Kortrijk Voith zaprezentuje również 

swoje sprężarki powietrza, które można mon-

tować w pojazdach z silnikami Euro 6. Sprę-

żarki dwustopniowe mają lekką konstrukcję 

aluminiową i są wyposażeniem montowa-

nym fabrycznie w pojazdach Daimler, MAN 

i Volvo. Dzięki dwóm stopniom działania, 

pozwalają zaoszczędzić do 1 litra oleju na-

pędowego na 100 km. Produkowane są w fa-

bryce Voitha w Zschopau, w Niemczech. Od 

2012 r. Voith wyprodukował w tym zakładzie 

ponad 200 tys. sprężarek powietrza. ▐

KD
Fot. Voith

W kierunku efektywności
Podczas tegorocznej wystawy Busworld, która odbędzie się w dniach 19-23 października 
w Kortrijk, Voith zaprezentuje swoje produkty i usługi pod hasłem „Driven by Efficiency”, 
czyli „Napędzane przez wydajność”. 

Automatyczna skrzynia 
biegów DIWA.6 może 
zaoszczędzi nawet do 5% 
paliwa. 

Prawidłowo wykorzystywany 
wodny zwalniacz Aquatarder 
SWR w 90% przypadków 
nie potrzebuje dodatkowego 
wsparcia.

Sprężarka powietrza LP 490 jest 
skonstruowana z lekkich stopów 
aluminium. Dzięki dwóm stopniom 
działania może zaoszczędzić do 1 l 
paliwa na 100 km.

Telematyczny system DIWA SMARTnet 2.0 regularnie przesyła i analizuje dane 
dotyczące użytkowania i serwisowania przekładni DIWA.dotyczące użytkowania i serwisowania przekładni DIWA.

Zarządzający flotą

Elektroniczna jednostka 
kontrolna DIWA

DIWA SmartCase

do www.voith...

DIWA SmartNet-Serwer
Szczegółowe analizy i wizualizacja

Przesył danych 
przez internet
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W 
wyniku transakcji Wielton w ciągu 

dwóch lat ma podwoić moce pro-

dukcyjne przy jednoczesnej popra-

wie wydajności zakładów. Zakup aktywów 

Compagnia Italiana Rimorchi to konse-

kwentne działanie grupy Wielton mające na 

celu zdobycie pozycji trzeciego największe-

go europejskiego producenta naczep. 

„Portfel Wieltonu powiększył się dziś 

o wiodące włoskie marki, których potencjał 

sprzedażowy otwiera drogę do zdobycia ko-

lejnych europejskich klientów. W oparciu 

o przejęte maszyny i urządzenia podwoimy 

moce produkcyjne i poprawimy wydajność 

zakładów. Rozbudowany nowoczesny park 

maszynowy w połączeniu z zapleczem inży-

nieryjnym i naukowym w Centrum Badań 

i Rozwoju to także początek kolejnej rewo-

lucji technologicznej w spółce. Dzięki temu 

zaoferujemy klientom innowacyjne rozwią-

zania techniczne i nową jakość produktów. 

To ugruntuje naszą przewagę konkurencyj-

Wielton przejmuje 
włoskiego producenta
Zgodnie z zapowiedziami, 6 sierpnia Wielton przejął wybrane 
aktywa od spółki Compagnia Italiana Rimorchi, w tym włoskie 
marki: Merker, Viberti i Cardi oraz maszyny i urządzenia, 
bazy klientów i know-how produktów. 

ną na rynku” – podkreśla Mariusz Golec, 

prezes zarządu Wielton SA. 

Włoskie marki: Merker, Viberti oraz Car-

di są we Włoszech od blisko 100 lat syno-

nimem jakości i niezawodności. Ich udział 

w rynku włoskim sięgnął w  najlepszym 

okresie 20%. Obecny wyjściowy potencjał 

sprzedażowy zakupionych marek szacowa-

ny jest na około 15-20% udziału w rynku 

włoskim. Cena dóbr i praw, w tym wskaza-

nych marek wyniosła 2,2 mln euro.

Wśród aktywów produkcyjnych zakupio-

nych przez Wielton są, m.in.: zautomatyzo-

wane linie spawalnicze, w pełni automatycz-

na linia do zabezpieczania antykorozyjnego 

w technologii KTL, magazyn do wysokiego 

składowania oraz linie montażowe. Cena za-

kupionych aktywów maszynowych wyniosła 

2,4 mln euro netto + VAT. Koszt nabycia no-

wych maszyn i urządzeń po cenach rynkowych 

jest kilkakrotnie wyższy. Nabywane aktywa 

odzwierciedlają pełny proces technologiczny, 

który pozwalał produkować w zakładzie w Pe-

scarze do 25 tys. szt. pojazdów rocznie.

Transakcja została sfi nansowana częścio-

wo ze środków własnych spółki. 

„Przejęcie aktywów Compagnia Italia-

na Rimorchi to drugi – po partnerstwie 

z francuskim liderem rynku, fi rmą Fruehauf 

– przełomowy projekt Wieltonu w tym roku. 

Przed nami wiele wyzwań związanych z in-

tegracją wszystkich kluczowych aktywów 

w jeden organizm w ramach grupy Wielton. 

Jesteśmy jednak bardzo dobrze przygotowa-

ni do tego projektu. Jestem przekonany, że 

to najlepszy czas dla dalszego rozwoju Wiel-

tonu” – podkreśla Mariusz Golec. ▐

Fot. Wielton

Mariusz Golec, 
prezes zarządu Wielton SA

„
 Jestem przekonany, że to najlepszy 

czas dla dalszego rozwoju Wieltonu.”
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Kolejne generacje Iveco Daily od po-

czątku produkcji, tj. od 1978 roku, 

wyróżniały się na tle rywali w zakre-

sie konstrukcyjnym. Włoskie dostawczaki 

są oferowane wyłącznie z tylnym napędem 

(lub 4×4) i budowane w oparciu o ramę po-

dłużnicową o konstrukcji kratownicowej. 

Wpływa to na zwiększenie masy pojazdu 

i podwyższenie wysokości podłogi w ładow-

ni, ale równolegle czyni je bardziej sztywny-

mi i wytrzymałymi na trudy eksploatacji. 

Od niedawna Włosi starają się przyciągnąć 

uwagę nabywców również nowoczesną 

skrzynią automatyczną ZF 8HP, która przez 

Iveco została nazwana Hi-Matic.

Stworzony do pracy

Najnowszej generacji Daily nie da się po-

mylić z żadnym innym modelem dostaw-

czym. Samochód ma masywniejsze kształty 

i dużą maskę silnika. Uwagę zwracają re-

fl ektory mocno unoszące się do góry i za-

chodzące daleko na boki nadwozia oraz wy-

raźne wcięcia w nadwoziu nad przednimi 

nadkolami. Użytecznym rozwiązaniem jest 

wyłożenie dolnej części nadwozia czarnym 

tworzywem. Nadaje ono nie tylko wizualnej 

lekkości nadwoziu, ale też chroni je przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Mocno zyskała również kabina. W no-

wej generacji pozycja kierowcy jest lepsza 

za sprawą obniżenia wysokości siedziska 

o półtora centymetra i kąta nachylenia kie-

rownicy o 7 stopni. We wnętrzu znajduje 

się wiele elementów wyjętych z innych mo-

deli grupy Fiata, np. pokrętła układu kli-

matyzacji czy zegary i monochromatyczny 

komputer pokładowy. To ostatnie rozwią-

zanie w obecnym kształcie trąci już myszką. 

Ekranik, na którym dane np. o spalaniu są 

przełączane w pętli tylko w jedną stronę. 

W lepiej wyposażonych wersjach można 

korzystać z systemu audio i nawigacji z do-

tykowym ekranem, bluetooth czy oglądać 

na wyświetlaczu obraz z kamery cofania za 

pojazdem.

W kabinie nie brakuje schowków, których 

imponującą liczbę znajdziemy w drzwiach 

oraz na górnej części tablicy rozdzielczej. 

Ponadto pokaźnych rozmiarów schowek 

znajduje się pod siedziskami foteli pasaże-

rów. Przydatny okaże się również stoliczek 

rozkładany z opuszczanego oparcia środ-

kowego fotela oraz wyjmowana z niego ta-

blica, do której można przyczepić notatnik. 

Same fotele są wygodne choć jest jedno ale. 

Zagłówki przywodzą na myśl włoskie kom-

pakty z końca lat 80.

Wzorowa ładownia

Najnowsze Daily odziedziczyło po po-

przedniku w zasadzie wyłącznie logo na 

masce i kratownicową ramę podwozia. 

Producent obniżył tylne zawieszenie, 

a tym samym wysokość podłogi ładowni, 

o 55 mm, do 675 mm. Dzięki dodatko-

wemu schodkowi na wysokości 460 mm 

można wygodnie wejść do ładowni. Testo-

wana wersja H2L2 ma ponad 6 m długo-

ści, rozstaw osi 3520 mm oraz wysokość 

2580 mm. Jej ładownia ma kubaturę 12 m3 

i długość 3540 mm. Choć szerokość wnę-

trza Daily sięga 1740 mm to należy wziąć 

poprawkę na odległość między nadkolami, 

która wynosi 1320 mm. W prezentowanym 

Daily zmieszczą się w poprzek cztery euro-

palety o rozmiarach 1200×800 mm. Nawet 

dwie palety z towarami o maksymalnej wy-

sokości do około 1800 mm można włożyć 

przez boczne drzwi, dzięki ich szerokości 

Zatrudnię z automatu
Nowoczesne skrzynie automatyczne potrafią szybciej 
i bardziej precyzyjnie dobierać biegi niż nawet 
najsprawniejszy kierowca, przy okazji oszczędzając nieco 
paliwa i czyniąc jazdę bardziej komfortową. Dobrym tego 
przykładem jest Iveco Daily ze skrzynią Hi-Matic.

Daily oferuje pojemne schowki, 
które pomieszczą niezbędne 
w podróży przedmioty. To co nie 
będzie potrzebne podczas jazdy, 
można schować pod siedzenia.

Opuszczając oparcie środkowego fotela, 
można rozłożyć stolik i przyczepić do niego 
notatnik. Same fotele są wygodne choć 
jest jedno ale. Zagłówki przywodzą na myśl 
włoskie kompakty z końca lat 80.

Bardzo praktyczna ładownia 
mieści 12 m3 ładunku oraz 
cztery europalety. Drzwi tylne 
otwierają się standardowo pod 
kątem 270 stopni.

www.truck-van.pl
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1260 mm. Do mocowania palet bardzo 

przydadzą się liczne kotwy w podłodze 

ładowni. Dodatkowo boki i podłogę sku-

tecznie zabezpieczają opcjonalne osłony ze 

sklejki. Prostokątne osłony nadkoli można 

wykorzystać do mocowania lub ułożenia 

na nich ładunków. Po ładowni większość 

użytkowników może się poruszać w pozy-

cji wyprostowanej. W testowym pojeździe 

miała ona wysokość 1900 mm. 

W modelach o dmc do 3,5 t z przodu 

zastosowano nowe zawieszenie Quad-Leaf.

Dzięki niemu maksymalne obciąże-

nie przedniej osi może wynieść 1900 kg 

(+100 kg więcej niż w poprzedniku). 

Łączna ładowność Daily Hi-Matic w wer-

sji H2L4 sięga 1244 kg. Dodatkowo Iveco 

może ciągnąć przyczepę hamowaną o ma-

sie 3,5 tony.

Zmyślna skrzynia

Pod maską testowanego egzemplarza 

pracował 3-litrowy diesel o mocy 170 KM 

(430 Nm). Trzeba przyznać, że 170-konny 

motor z 8-biegową skrzynią automatyczną 

Hi-Matic tworzą zgrany tandem. W zależ-

ności od warunków jazdy można korzystać 

z trzech trybów pracy: oszczędnego Eco, 

przydatnego przy dużym obciążeniu Power 

oraz manualnego, który pozwala kierowcy 

samodzielnie zmieniać biegi.

Skrzynia automatyczna zmienia prze-

łożenia niezwykle szybko, płynnie i bez 

szarpnięć. Redukcje biegów są odczuwane 

jedynie przy wyhamowywaniu z niewiel-

kiej prędkości. W trybie Power zmiana 

przełożeń jest nieco opóźniona, aby za-

pewnić pojazdowi wyższe obroty i moment 

obrotowy. W praktyce nawet w trybie Eco 

dysponujemy wystarczającą mocą i nie-

złymi jak na dostawczaka osiągami, także 

przy jeździe z obciążeniem. Zmiana bie-

gów skrzyni Hi-Matic trwa nie dłużej niż 

200 milisekund, a więc w czasie nieosią-

galnym nawet przez wprawnego kierowcę 

używającego skrzyni manualnej. Co więcej 

dobór właściwego biegu jest na ogół bar-

dziej trafny niż wtedy, gdy kierowca sam 

zajmuje się zmianą przełożeń. Gdy więc 

kierowca wrzuca np. manualnie trzeci bieg, 

w skrzyni Hi-Matic od dawna załączona 

jest już piątka. „Siódemka” i „ósemka” są 

nadbiegami i pozwalają osiągać wysoką 

prędkość jazdy, utrzymując jednocześnie 

silnik na stosunkowo niskich obrotach. 

Dzięki takiej charakterystyce pracy skrzy-

ni automatycznej można liczyć na niższe 

spalanie. Nowa skrzynia jest oferowana 

w całym spektrum dostawczaków Daily, 

a więc w pojazdach o dmc od 3,5 to 7 t 

(10,7 t z zestawem). Sprawdzi się także 

w najmocniejszym oferowanym wariancie, 

w którym maksymalny 

moment obrotowy sięga 

aż 470 Nm.

Przy spokojnej jeździe 

z prędkościami 70÷90

km/h ponaddwutonowe

Daily spalało około 7,5 

l/100 km. Przy prędko-

ści ok. 120 km/h zuży-

cie paliwa wzrasta do 

ok. 10 l/100 km, ale już 

przy ok. 140 km/h ro-

śnie do 14 litrów. Zresztą 

wówczas podróż nie jest 

zbyt przyjemna. Ciągłe 

kontry na kierownicy 

z racji uderzeń wiatru 

oraz nieco za silne jej 

wspomaganie zniechęca-

ją do tak szybkiej jazdy. 

Pod butem czujemy jed-

nak cały czas dużą rezer-

wę mocy. Na najbardziej 

komfortową podróż testo-

wanym dostawczakiem 

można liczyć do prędko-

ści ok. 110 km/h. Słabe 

wygłuszenie kabiny to poważy minus Daily.

Prezentowany egzemplarz kosztuje co naj-

mniej 115 600 zł netto. Taki pojazd z klasyczną 

przekładnią manualną jest o 7900 zł tańszy.

Wszystkie wersje są seryjnie wyposażone 

w ESP, poduszkę powietrzną kierowcy, cen-

tralny zamek, sterowane elektrycznie szyby, 

fotel kierowcy z trójstopniową regulacją, 

siedzenia pasażerów ze skrzynką i obszer-

nym asortymentem schowków włącznie 

z tymi przeznaczonymi na telefon komór-

kowy i tablet. Takie elementy wyposażenia 

jak klimatyzacja czy radio wymagają jed-

nak dopłat. Wiele elementów wyposażenia 

opcjonalnego można dokupić w rozsądnie 

wycenionych pakietach. ▐

Przemysław Dobrosławski
Fot. P. Dobrosławski

Iveco Daily Hi-Matic 35S17A8V H2L2

Dmc (kg) ..............................................................................3500
Masa własna (kg) .................................................................2256
Ładowność (kg) ...................................................................1244
Objętość ładowni (m3) ..............................................................12
Długość ładowni (mm) .........................................................3540
Maks. szer. ładowni/między nadkolami (mm) ............ 1740/1320
Maksymalna wysokość ładowni (mm) .................................1900
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) ........................675
Wymiary drzwi w świetle: szer. × wys. (mm)
 Tylnych ................................................................... 1530×1800
 Bocznych ............................................................... 1260×1800
Rozstaw osi (mm) ................................................................3520
Długość/szerokość/wysokość (mm) ................. 6048/2010/2580
Średnica zawracania między ścianami (m) ..........................12,7
Liczba miejsc .............................................................................3
Silnik ...............................................................................F1C 3,0
Liczba cylindrów ........................................................................4
Pojemność (cm3) ..................................................................2998
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ...................... 170/125/3500
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) ..............430/1500
Typ skrzyni/liczba biegów ...... automatyczna Hi-Matic ZF 8HP/8
Napędzana oś...................................................................... tylna
Przeglądy ...............................................................co 40 000 km
Gwarancja ..........................................2 lata bez limitu przebiegu

Automatyczna 8-biegowa przekładnia ZF nie 
tylko zwiększa komfort prowadzenia, ale również 
pozwala oszczędzać paliwo. W porównaniu ze 
skrzynią manualną koszty serwisowania i napraw 
obniżono o 10%. Trzeba za nią dopłacić 7900 zł.

Daily trafia do europejskich 
klientów nie tylko z włoskich 
zakładów w Suzzara. Dostawczak 
ten powstaje również 
w hiszpańskim Valladolid.

Funkcjonalna kabina z dużą liczbą 
schowków robi dobre wrażenie. Poręczna 
kierownica ma zmniejszoną w porównaniu 
z poprzednikiem średnicę o 2 cm.

www.truck-van.pl
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G ruau Polska należy do czołówki fi rm 

nadwoziowych działających w na-

szym kraju. Od 2011 r. sprzedaż spół-

ki rośnie w tempie 30% rocznie. Zakład 

w Daszynie w pobliżu Łęczycy pęka 

w szwach. Nowy oddział w Woli Mrokow-

skiej nie tylko go odciążył, ale pozwolił 

praktycznie dwukrotnie zwiększyć możli-

wości produkcyjne fi rmy. 

Specjalizacja: podwozia

Skupiono w nim produkcję zabudów 

skrzyniowych na podwoziach samochodów 

dostawczych. Pojazdy takie są odpowiedzią 

na silnie rozwijający się trend w transporcie 

międzynarodowym. Wysokie opłaty za ko-

rzystanie z dróg oraz surowe kontrole czasu 

pracy kierowców sprawiły, że alternatywą 

dla dużych zestawów stały się przemykające 

„pod poprzeczką” przepisów auta dostawcze 

o dmc 3,5 t. Polska stała się zagłębiem fi rm, 

nierzadko jednoosobowych, które przewożą 

towary małymi pojazdami na długich dy-

stansach. Stawki są konkurencyjne, a dosta-

wy nierzadko dosłownie „pod drzwi”, nawet 

w centrum miasta. 

W Woli Mrokowskiej została zorganizo-

wana linia produkcyjna, na której powstają 

zarówno typowe, jak i bardziej skomplikowa-

ne pojazdy skrzyniowe. Ponadto zakład pro-

dukuje i montuje zabudowy kontenerowe. 

Linia składa się z pięciu stanowisk, na któ-

rych wykonywane są kolejne czynności: od 

montażu instalacji w podwoziu (np. elemen-

tów ogrzewania niezależnego od silnika), po-

przez założenie ramy pomocniczej, podłogi 

i akcesoriów mocowanych pod nią (skrzynki 

narzędziowe, boczne listwy itp.), burt oraz 

stelaża i dachu. W osobnej części hali part-

nerzy Gruau Polska zakładają plandeki oraz 

kabiny sypialne. Dzięki temu zakład może 

utrzymywać mniejszy magazyn części do 

produkcji, a wyspecjalizowani profesjonaliści 

gwarantują wysoką jakość poszczególnych 

elementów zabudowy. 

Magazyn znajduje się 

w hali i potrzebne elemen-

ty trafi ają wprost na linię 

montażową. Na terenie 

zewnętrznym znajduje się 

parking na 100 podwozi. 

Niektóre z przychodzących 

pojazdów są już wyposażo-

ne w kabiny sypialne, inne 

dostaną je dopiero po za-

montowaniu skrzyni. Dzię-

ki elastycznemu podejściu 

zakład w Woli Mrokowskiej 

może szybciej oddać goto-

wy pojazd do rąk nabywcy. 

Skrzynia, ale jaka?

„Zabudowa skrzynio-

wa wydaje się nieskom-

plikowana. Proponujemy 

jednak około 25 opcji. Rynek się różnicuje 

– zwraca uwagę Michał Zajączkowski, kie-

rownik sprzedaży Gruau Polska Sp. z o.o. 

– Typowa skrzynia to tzw. „burto-fi ranka”. 

Mieści 10 palet, jest wyposażona w burty 

Michał Zajączkowski, 
kierownik sprzedaży Gruau Polska Sp. z o.o.

Dzięki nowemu zakładowi jesteśmy bliżej klientów, 
głównie z Warszawy, Mazowsza i wschodniej części 
Polski. Skrócił się czas upływający od chwili złożenia 
zamówienia do odbioru gotowego pojazdu. 
Skupiamy się na produkcji skrzyń i kontenerów. 
Odciążamy w ten sposób fabrykę w Daszynie, któ-
ra wytwarza głównie izotermy i wydłużone kabiny 

w nadwoziach furgonów oraz pojazdy specjalne. 
W Woli Mrokowskiej dysponujemy halą o powierzchni około 2000 m2. Pa-
trick Gruau osobiście wybrał tę lokalizację. W pobliżu mamy węzeł drogowy 
łączący drogę nr 7 z „ósemką” i obwodnicą Warszawy oraz autostradą A2. 
To ułatwia dostawy komponentów do produkcji oraz dystrybucję gotowych 
pojazdów. Również klienci z łatwością do nas trafią. Przygotowujemy salon 
sprzedaży z ekspozycją, która będzie prezentować naszą ofertę zabudów. 
Docelowo będziemy zatrudniać na linii montażowej 17 osób. Obecnie pro-
dukujemy 2,5 zabudowy dziennie. Od pół roku sprzedaż skrzyń stale idzie 
w górę. Do końca 2015 planowaliśmy wykonanie 500 zabudów, jednak popyt 
jest duży i dojdziemy do 600. W 2016 r. chcemy osiągnąć poziom 4 samocho-
dów dziennie i produkować co najmniej 1000 zabudów w skali roku. W prak-
tyce oznacza to podwojenie możliwości produkcyjnych spółki Gruau Polska. 

BliżejBliżej i dwa razy więcej i dwa razy więcej
Od czerwca 2015 r. funkcjonuje nowy oddział Gruau Polska. Znajduje się w Woli Mrokowskiej 
koło Warszawy. Dzięki niemu firma może sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na zabudowy. 

Zakład 
Gruau Polska 

w Woli Mrokowskiej 
specjalizuje się 
w zabudowach 
skrzyniowych 

i kontenerowych 
na podwoziach 

samochodów 
dostawczych. 

i przynajmniej z jednej strony zasłaniana 

kurtyną. Ze względu na opłaty obowiązujące 

we Francji jej wysokość nie przekracza 2 m, 

wynosi dokładnie 1980 mm. Jednak niektó-

rzy klienci zamawiają unoszony dach i wy-

jeżdżając do innego kraju, mogą zwiększyć 

wysokość wnętrza ładowni maksymalnie 

do 2,5 m, przy zachowaniu wysokości cał-

kowitej pojazdu poniżej 3,5 m. Mechanizm 

podnoszenia dachu może być dźwigniowy, 

pneumatyczny lub śrubowy. Dach może być 

również składany, co w połączeniu z kurty-

nami po obu stronach i opuszczanymi bur-

tami daje znakomity dostęp do ładowni”. 
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Poza sypialniami na dachu, partnerzy 

Gruau Polska proponują kabiny wydłużone. 

Bardzo wygodne, z rozkładanymi leżanka-

mi. Popularną opcją są miechy powietrzne 

montowane między piórem resoru tylnej osi, 

a ramą. Klienci muszą jednak uważnie rów-

noważyć komfort z nośnością podwozia. 

Gruau współpracuje ze wszystkimi mar-

kami samochodów dostawczych zakorze-

nionymi na polskim rynku i nie odżegnuje 

się od nawiązywania nowych kontaktów. 

Choć najczęściej zabudowuje podwozia 

o dmc 3,5 t, to nie ma żadnych przeszkód, 

aby montować skrzynie czy kontenery na 

najcięższych, dostępnych u nas dostawcza-

kach o dmc przekraczającej 7 t. 

„3,5-tonowy samochód skrzyniowy miesz-

czący 8 palet ma ładowność około 1200 kg. 

Samochód na 10 palet ma ładowność około 

1000 kg. Dokładne wartości zależą oczywi-

ście od zamówionych opcji. Nasze zabudowy 

są lekkie, wykonane w całości z aluminium 

z podłogą ze sklejki. W uzasadnionych wy-

padkach stosujemy stalowe słupki oraz 

wzmocnione ściany przednie – mówi Michał 

Zajączkowski i dodaje: – Sukcesy w sprze-

daży zabudów są m.in. wynikiem dobrej 

współpracy z dilerami samochodów do-

stawczych. Poznajemy potrzeby nabywców 

i możemy im przedstawić zalety naszych 

zabudów. Chcemy jak najlepiej wykorzystać 

zainteresowanie zabudowami skrzyniowymi, 

aby dostarczać pojazdy, z których nasi klienci 

będą zadowoleni. Okazją, aby dobrze poznać 

nasze zabudowy będą Dni Otwarte w Woli 

Mrokowskiej, na które zapraszamy 1 i 2 paź-

dziernika 2015 r.” ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Nowy zakład jest dobrze widoczny dla podróżujących drogą nr 7. 

Linia produkcyjna w Woli Mrokowskiej 
dopuszcza znaczną indywidualizację 
wyposażenia pojazdu. Liczba opcji jest duża. 

Montaż podzielono na pięć etapów. Magazyn 
zaopatruje każde ze stanowisk odpowiednio 
do wykonywanych na nim operacji. 
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Defi nicja dotycząca części oryginal-

nych „średnio” pomaga warsztatom 

czy konsumentom w zidentyfi kowa-

niu różnic w poziomie jakości pomiędzy 

częściami dostarczonymi przez producenta 

pojazdu i innych dostawców. Każdy pro-

ducent może oznakować swoje części jako 

„oryginalne”, a to oznakowanie może zostać 

zakwestionowane jedynie wówczas, jeśli ktoś 

udowodni, że nie spełniają one wymogów 

i standardów stosowanych przez producenta 

pojazdu, w którym są montowane. Obecny 

rynek części zamiennych jest tak duży, że 

użytkownicy pojazdów i warsztaty absolut-

nie nie są w stanie zweryfi kować standardu 

jakościowego części, a producenci pojazdów 

i ich dostawcy są przytłoczeni liczbą części 

różnego pochodzenia, które powinny być 

przetestowane, a nie zawsze są.

Tylko zaufanie

Od 1 czerwca 2010 r. obowiązuje rozpo-

rządzenie Komisji Europejskiej 461/2010, 

popularnie w Polsce zwane GVO. Na jego 

podstawie właściciel nowego samochodu, 

może zlecać jego naprawy i okresowe prze-

glądy warsztatom niezależnym bez utraty 

gwarancji. W samochodzie na gwarancji 

można stosować części eksploatacyjne nie 

tylko z logo producenta pojazdu, ale także 

znacznie tańsze, oferowane przez niezależny 

rynek, obniżając koszty serwisowania i na-

praw, zachowując przy tym wysoką jakość 

usług. Z tej podstawy prawnej skorzysta-

ło już wiele serwisów nieautoryzowanych, 

które zaczęły obsługiwać klientów zezłosz-

czonych na serwisy autoryzowane, niejed-

nokrotnie wmawiające nadal klientom, że 

tylko montaż części oryginalnych nie będzie 

skutkował utratą gwarancji lub gdzie ceny 

wysokiej jakości zamienników renomowa-

nych producentów często zbliżone są do cen 

części oryginalnych.

Zamontowanie dobrej jakościowo i sto-

sunkowo drogiej części w mocno już wyeks-

ploatowanym samochodzie wcale nie pod-

nosi jego rynkowej ani użytkowej wartości. 

Tańsze zamienniki są w takich sytuacjach 

rozwiązaniem bardziej racjonalnym i w więk-

szości zadowalająco skutecznym. Dlatego 

fachowe doradztwo serwisu i zaproponowa-

nie rozwiązania adekwatnego do zasobności 

portfela klienta i potrzeb jego pojazdu jest tu 

odpowiednią i prawidłową praktyką. Dziś 

poziom satysfakcji z jakości części zależy 

od poziomu zaufania konsumentów wobec 

warsztatu wykonującego zlecenie. Okazuje 

się, że to właśnie zaufanie jest niezbędnym 

elementem w kontaktach z warsztatami sa-

mochodowymi, ale zarówno warsztaty, jak 

i konsumenci potrzebują lepszej informacji na 

temat jakości dostępnych części zamiennych, 

aby móc podejmować świadome decyzje.

Mądry klient, mądry warsztat?

Teoretycznie zarówno klient, jak i warsztat 

powinni wiedzieć, co oferuje im rynek. Przy-

pomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi 

przepisami GVO części samochodowe dzielą 

się na: oryginalne (sygnowane logo produ-

Prawie jak oryginał
Klienci serwisów coraz częściej stają przed trudnym wyborem: założyć części oryginalne, 
zamienniki, używane, a może regenerowane. Decyzję utrudnia fakt, że zaczęła zacierać się 
granica pomiędzy oryginałami a zamiennikami.
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centa pojazdu), stosowane na pierwszym 

montażu pojazdów (sygnowane przez swych 

rzeczywistych, specjalistycznych wytwór-

ców), te, które mają tę samą jakość, co ich 

odpowiedniki z wyżej wymienionych grup 

(zamienniki) oraz pozostałe części zamien-

ne pochodzące z rozmaitych, czasem wręcz 

nieznanych źródeł. Trzy pierwsze rodzaje 

części uznawane są za w pełni ekwiwalentne 

nawet w przypadku napraw gwarancyjnych. 

W skutek powyższego, od czasu obowiązy-

wania GVO części oryginalne potaniały, gdyż 

w warunkach wolnej konkurencji trudno by-

łoby im utrzymać się na rynku. 

Dość powszechne jest jednak przeko-

nanie, że zamienniki to elementy gorszej 

jakości o skróconym czasie eksploatacji, 

co nie koniecznie jednak musi być praw-

dą. Ich producentami są bowiem zwykle 

renomowane fi rmy o dużym potencjale 

wytwórczym. Na mocy zawartych kontrak-

tów dostarczają oryginalne wyposażenie 

do niektórych marek i modeli pojazdów, 

do innych zaś oferują alternatywne wyroby 

na rynku wtórnym. W czwartej kategorii 

przytoczonej systematyki GVO mieszczą 

się wszelkie tzw. tanie zamienniki i części 

używane. Ich zdecydowanie niższe ceny 

znajdują zwykle uzasadnienie w mniejszych 

lub większych niedostatkach jakości. Niby 

proste? Niestety nie!

Masło-maślane?

Defi nicja „części oryginalnych” została 

opisana w przytoczonym wyżej rozporzą-

dzeniu Komisji Europejskiej nr 461/2010. Są 

to, cytuję: „części zamienne tej samej jakości 

co komponenty stosowane do montażu po-

jazdu samochodowego, produkowane zgod-

nie ze specyfi kacjami i standardami pro-

dukcyjnymi, ustalonymi przez producenta 

tych pojazdów do produkcji komponentów 

lub części zamiennych danego pojazdu sa-

mochodowego, w tym części zamienne pro-

dukowane na tej samej linii produkcyjnej 

co komponenty danego pojazdu samocho-

dowego; przyjmuje się, że części zamienne 

są oryginalne, jeśli producent tych części 

zaświadczy, że zostały one wyprodukowa-

ne zgodnie ze specyfi kacjami i standardami 

produkcyjnymi ustalonymi przez produ-

centa danych pojazdów i są one tej samej 

jakości co części stosowane do montażu 

tych pojazdów”. Defi nicja ta – choć zawiła 

– powinna być jasna zarówno dla warszta-

tów i konsumentów. Gorzej sprawa wyglą-

da z terminologią dotyczącą zamienników. 

Dziś na rynku motoryzacyjnym stosowane 

są różne określenia do klasyfi kowania ja-

kości zamienników, jednak nie do końca 

jest jasne, co jest związane z jakością każdej 

kategorii. Powszechnie używane terminy, 

takie jak oryginalne części producentów po-

jazdów (OEM – Original Equipment Manu-

facturer), części pochodzące od dostawców 

oryginalnego wyposażenia (OES – Original 

Equipment Supplier) o jakości stosowanej 

na pierwszy montaż, części o porównywal-

nej jakości będące odpowiednikami części 

OE czy części identyczne z oryginalnymi 

i dopasowane do jakości, mogą tylko mylić 

warsztaty i konsumentów i niestety niewiele 

mówią o rzeczywistej jakości części.

Co znaczy jakość?

Prawie oryginał? Zamiennik z wyższej 

półki? Jak mówi hasło jednej z telewizyjnej 

kampanii reklamowej: prawie robi wielką 

różnicę. Klienci na pewno nie lubią takich 

określeń. Widać wyraźną potrzebę lepszego 

zdefi niowania różnych poziomów jakości 

tak, aby konsumenci i ich warsztaty mogli 

podejmować świadome decyzje zakupu, po-

równując ceny części o znanym poziomie 

jakości.

Alfred Franke,
prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów 
Części Motoryzacyjnych SDCM

Niezależni producenci części motoryzacyjnych wytwarzają 80% części 
stosowanych do montażu pojazdów w fabrykach. Dysponują oni wła-
snymi centrami badawczymi, kadrą doświadczonych konstruktorów 
i projektantów. Co roku inwestują 8 do 10% własnych przychodów 
w prace projektowe i rozwój nowych technologii. Dzięki temu wytwarza-
ne przez nich produkty mają wysoką jakość, a jednocześnie oferowane 
są w przystępnych cenach. 
Producenci części mają zazwyczaj bardzo szeroką ofertę, skierowaną 
do dużej liczby marek i modeli pojazdów. Wielu z nich produkuje części 

oryginalne – na tzw. pierwszy montaż. Oczywiście nie wszystkie te elementy wytwarzane są 
tylko i wyłącznie na potrzeby koncernów samochodowych. Trafiają one także na rynek pod na-
zwą ich faktycznego producenta i w tym przypadku zgodnie z rozporządzeniem GVO również 
nazywane są częściami oryginalnymi. Jednakże, jeżeli ten sam producent części nie dostarcza 
jakiegoś elementu na potrzeby montowania pojazdów na taśmie produkcyjnej, taką część na-
zywamy częścią porównywalnej jakości. Ich jakość potwierdzana jest przez samego producen-
ta lub dystrybutora, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej, zatem musi być taka, jak kompo-
nentów, które są stosowane do montażu danych pojazdów. Tymczasem cena niejednokrotnie 
jest znacznie niższa. Należy również pamiętać, że zgodnie z przepisami GVO obu rodzajów 
tych części można używać do przeprowadzania przeglądów i odpłatnych napraw serwisowych 
w warsztatach niezależnych w okresie obowiązywania gwarancji producenta samochodu.
Coraz większe znaczenie zaczyna również odgrywać fabryczna regeneracja części, która jest 
szansą nie tylko na zapewnienie dobrych jakościowo elementów, na które udzielana jest gwa-
rancja firmy zajmującej się regeneracją, lecz również jest pozytywnym zjawiskiem wpisującym 
się w trend ochrony środowiska, jako że surowce wykorzystywane do produkcji części zamien-
nych są ponownie wykorzystywane.

Krzysztof Siekierski, 
dyrektor ds. zarządzania asortymentem i zakupów 

Klasyfikacja części zamiennych dla przeciętnego użytkownika jest bar-
dzo skomplikowana. Nie każdy jest w stanie w łatwy sposób odróżnić 
części o wysokiej jakości od bezwartościowych podróbek. Stan taki 
powoduje, że część kierowców klasyfikuje je na dwie proste kategorie: 
oryginały i podróbki, co bardzo krzywdząco traktuje tą drugą kategorię.
Nie każdy natomiast zdaje sobie sprawę, że producenci samochodów 
sami produkują tylko nieznaczną część elementów użytych do ich 
produkcji. Większość pochodzi od producentów niezależnych, którzy 
swoim doświadczeniem, wiedzą i nowoczesnymi technologiami wspie-
rają producentów aut.

Części takie, bez oznaczeń producentów części, znajdujemy w ofertach większości dystry-
butorów oraz w warsztatach niezależnych, które dzięki swojemu doświadczeniu i szkoleniom 
oferowanym przez dystrybutorów potrafią podjąć najtrafniejszą decyzję w kwestii doboru części 
do auta, z uwzględnieniem kompromisu ceny do jakości.
Przepłacanie, kupując produkty z logiem producenta pojazdu, nie ma większego sensu, po-
nieważ nie różnią się one niczym (oprócz ceny) od pozostałych, chroniąc jednocześnie budżet 
użytkownika.
Aby więc nie paść ofiarą błędnej decyzji przy ich zakupie, najlepszym sposobem jest dokonywa-
nie zakupów u uznanych dystrybutorów, którzy mają w swoim asortymencie części sprawdzo-
ne, pochodzące z wiadomych źródeł oraz zlecanie napraw w warsztatach, które współpracują 
z takimi dystrybutorami. Mamy wówczas pewność, że osoby nas obsługujące są odpowiednio 
przeszkolone i kupiony przez nas produkt spełni nasze oczekiwania.
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Na szczęście głos mają teraz... literki. 

Części zamienne na pudełku mają sze-

reg oznaczeń katalogowych. Wśród nich 

znajduje się oznaczenie jakości. Ozna-

czenia, z którymi możemy się spotkać to: 

O, Q, P, PJ, PC, PT, Z i ZJ. Wynikają one 

z Jednolitego Systemu Informowania 

o Jakości Części przedstawionego przez 

Stowarzyszenie Producentów Części Mo-

toryzacyjnych. Części oryginalne są ozna-

czane symbolami O (lub OE) oraz Q. Na 

części zamiennej o oznaczeniu O wid-

nieje logo producenta samochodu. Czyli 

w tym przypadku otrzymamy np. element 

drążka kierowniczego z wytłoczonym na-

pisem Scania, Renault, VW itd. Natomiast 

część, której podporządkowano symbol 

Q, jest taką samą częścią, pochodzącą od 

tego samego dostawcy części (OEM/OES), 

ale bez znaku producenta samochodu, do 

którego ta część jest przeznaczona. W tym 

przypadku otrzymamy na przykład refl ek-

tor z napisem Hella, łożyska FAG, sprzęgło 

LuK, itp. I faktycznie jedyną cechą, którą 

powinny różnić się te części, jest napis. 

Symbol P oznacza, że mamy do czynie-

nia z częścią zamienną o porównywalnej 

jakości. W tym przypadku zarówno tech-

nologia produkcji, jak i materiały użyte do 

wytworzenia mogą być inne. Jednak zgod-

nie z rozporządzeniem przedstawionym 

przez Komisję Europejską, powinny one 

odpowiadać częściom oryginalnym pod 

względem jakości. Wykonawca takiej czę-

ści musi mieć świadomość, że gdyby zaszła 

taka potrzeba, producent oryginalnej czę-

ści może potwierdzić, czy rzeczywiście taki 

zamiennik jest równy jakościowo orygina-

łowi. Zgodnie z porozumieniem z 2005 r. 

zaproponowano także oznaczenia PJ, PT 

i PC. Symbol PJ informuje o tym, że jest to 

część szczególnie polecana przez dystrybu-

tora, natomiast z oznaczeń PT i PC wyni-

ka, że są to części o porównywalnej z ory-

ginałem jakości, która została dodatkowo 

potwierdzona certyfi katami europejskich 

stowarzyszeń (PT – Th atcham, natomiast 

PC – Centro Zaragoza).

Części zamienne, które nie zostały sklasy-

fi kowane w kategoriach Q i P, mają oznacze-

nie Z. Takie zamienniki nie mają zaświad-

czeń o stopniu jakości względem części 

oryginalnej. Jednak mogą mieć również 

homologację, która jest niezbędna w przy-

padku części mających m.in. wpływ na bez-

pieczeństwo ruchu. W tej grupie również 

zgodnie z porozumieniem wypracowanym 

przez SPCM znajduje się dodatkowe ozna-

czenie ZJ. Jest to zamiennik, który dystrybu-

tor poleca, jako szczególnie dobry w grupie 

części zamiennych bez certyfi katu poświad-

czającego ich jakość. 

Niestety, niewiele fi rm wdrożyło ten typ 

oznaczeń.

Uwaga – podróbki

Za stosowaniem oryginalnych części 

przemawia wiele racjonalnych argumentów. 

Są one produkowane zgodnie z wymogami 

danego producenta samochodów i na jego 

specjalne zamówienie. Przechodzą rygory-

styczne testy jakości i bezpieczeństwa. Nie 

ma możliwości, aby zakupiona oryginalna 

część nie pasowała do naszego samochodu, 

ponieważ są to te same elementy, które są 

montowane w fabryce samochodów.

Z kolei oferta zamienników jest różna 

pod względem jakości i ceny. Warsztaty do-

brze wiedzą, że niewiele jest rzeczy, których 

obecnie nie dałoby się podrobić. Podróbki 

często do złudzenia przypominają orygi-

nały, jednak ich jakość pozostawia wiele do 

życzenia. Na rynku oferta kuszących niską 

ceną podróbek jest ogromna, a niektórzy 

ciągle, zupełnie niesłusznie mylą je z pełno-

wartościowymi, legalnymi zamiennikami. 

Podróbki nie mają żadnych certyfi katów ja-

kości, a używanie ich często doprowadza do 

poważnych awarii silnika, których usunię-

cie bywa bardzo kosztowne. Tak może dziać 

się w przypadku pasków rozrządu, których 

wytrzymałość jest kilkukrotnie niższa niż 

produktów oryginalnych i przedwczesne, 

nieoczekiwane zerwanie najczęściej kończy 

się zniszczeniem wielu podzespołów silni-

ka. Bardzo niska jakość części podrabianych 

przekłada się także na radykalne obniżenie 

bezpieczeństwa jazdy, szczególnie, gdy cho-

dzi o elementy układu hamulcowego czy 

jezdnego.

Pierwszym sygnałem ostrzegawczym 

dla warsztatu powinna być nienatural-

nie niska cena. Najpewniejszym jednak 

źródłem informacji są certyfi katy jakości 

udostępniane przez dystrybutorów. Jedny-

mi z nich są te wydawane przez PIMOT, 

mogą to też być certyfi katy „B” na bezpie-

czeństwo i dopuszczenie do ruchu drogo-

wego. Najwięksi dystrybutorzy części za-

miennych sami dodatkowo weryfi kują ich 

jakość. Często dysponują własnym labo-

ratorium, w którym testowany jest każdy 

nowy asortyment podzespołów. W połą-

czeniu z odpowiednimi certyfi katami daje 

to gwarancję oferowania towaru wyłącznie 

wysokiej jakości. Dobry serwis powinien 

zaopatrywać się tylko u swoich zaufanych 

dostawców.

A może regenerowane?

Zespoły i części, z których zbudowany 

jest pojazd, zużywają się w czasie jego eks-

ploatacji. Niektóre tracą swoje własności 

użytkowe szybko, np. fi ltry, klocki ha-

mulcowe, świece zapłonowe i muszą być 

okresowo wymieniane na nowe. Inne, na-

Na rynku części samochodowych, prezentowane przez firmę Polcar podejście tj. umieszczenie 
informacji o jakości dla wszystkich oferowanych części, jest unikalnym w skali europejskiej 
rozwiązaniem, umożliwiającym świadomy wybór towaru według najważniejszych dla danego klienta 
kryteriów np. relacji jakość/cena a wiek samochodu.

Coraz więcej warsztatów korzysta z oferty produktów regenerowanych 
firmy Bosch, umożliwiając klientom tańszą naprawę pojazdów. Procedurą 
tzw. regeneracji fabrycznej objętych jest w Boschu ok. 5500 części 
samochodowych w 27 grupach produktów. W ramach programu oferowane 
są rozruszniki i alternatory, elementy układów wtryskowych i zapłonowych 
silników benzynowych oraz układów wtryskowych Diesel dla wszystkich 
grup pojazdów, od samochodów osobowych poprzez samochody 
dostawcze i ciężarowe do maszyn rolniczych i pojazdów budowlanych.

Oryginalne części 
przeznaczone na pierwszy 
montaż fabryczny dostępne 
są w autoryzowanych 
stacjach obsługi i zarówno 
opakowania tych produktów, 
jak i one same sygnowane są 
konkretną marką samochodu. 
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wet po koniecznej wymianie, nadal mają 

znaczną wartość i ich wyrzucanie jest 

z ekonomicznego punktu widzenia nie-

opłacalne. W przypadku tej grupy pro-

duktów stosuje się ich naprawę w wyspe-

cjalizowanych centrach technicznych, 

a naprawione podzespoły mogą być po-

wtórnie zamontowane w pojeździe. Ana-

liza kosztów takiego postępowania skło-

niła wielu producentów pojazdów do 

opracowania i wdrożenia systemu naprawy 

fabrycznych części i podzespołów i odbio-

ru ich w ramach umów z szeregu placówek 

naprawczych. W porównaniu do produkcji 

nowego podzespołu zaoszczędza się ok. 

90% surowców naturalnych oraz energii 

potrzebnej do wytworzenia odzyskiwa-

nych elementów składowych. Ponadto 

ponowne zastosowanie części elementów 

ze starych produktów czyni cenę części 

regenerowanych znacznie korzystniejszą 

w stosunku od fabrycznie nowych odpo-

wiedników. Średnia różnica w cenie wynosi 

ok. 40% przy tych samych parametrach tech-

nicznych i rocznej gwarancji. Dziś warsztaty 

nieautoryzowane włączają bardzo często do 

swojej oferty części zregenerowane.

Zregenerować poprawnie daje się roz-

ruszniki i alternatory, elementy układów 

wtryskowych i zapłonowych silników 

benzynowych oraz układów wtrysko-

wych Diesla. Są zakłady specjalizujące 

się w regeneracji części, których z natu-

ry się nie da zregenerować. Części takie, 

choć tańsze niż nowe, niejednokrotnie 

mają o wiele mniejszą trwałość, przez co 

ich stosowanie w ostatecznym rachunku 

ekonomicznym jest bardziej kosztowne 

niż tych nowych.

Niezależnie od decyzji, z pewnością na-

leży unikać tanich części nieoryginalnych. 

W rezultacie pojazdy stoją dłużej w warsz-

tacie, a wadliwe komponenty i tak będą 

musiały być wymienione na lepsze. Oczywi-

ście nie powinno się kojarzyć niezależnych 

dostawców z częściami nieoryginalnymi. 

Dbając o reputację, zaopatrują się oni u wio-

dących producentów komponentów orygi-

nalnych i są w stanie zawsze udowodnić ich 

dobre pochodzenie. ▐

Michał Mariański
Fot. Bosch, Cummins, Daimler, MAN, 

M. Mariański, Polcar, Scania, Valeo, Volvo

Obecnie właściciele samochodów mogą podejmować świado-
me decyzje o tym, gdzie obsługiwać czy naprawiać swój pojazd 
na podstawie czynników takich jak cena, wygoda, jakość czy 
wiek i wartość pojazdu. Preferencje konsumentów nie są stałe 
i zmieniają się wraz z przebiegiem czy wiekiem pojazdów. 
Tym samym producenci samochodów nie są dominującymi 
graczami na rynku wtórnym w zakresie „utrzymania przy życiu” 
przeciętnego samochodu ciężarowego.

Zamontowanie dobrej jakościowo 
i stosunkowo drogiej części w mocno 
już wyeksploatowanym samochodzie 
wcale nie podnosi jego rynkowej ani 
użytkowej wartości. Tańsze zamienniki 
są w takich sytuacjach rozwiązaniem 
bardziej racjonalnym i w większości 
zadowalająco skutecznym.

www.zf.com/trucks
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Downsizing silników spalinowych, na-

wet tych w pojazdach użytkowych, 

stał się powszechny. Trend w odchu-

dzaniu konstrukcji aut przejawia się także 

w systemach chłodzenia silnika. Jednocze-

śnie osiąganie dużych mocy z małych jed-

nostek napędowych wymaga wydajnego 

i sprawnego systemu chłodzenia. Wydajny 

a zarazem lekki układ chłodzenia jest no-

wym wyzwaniem dla producenta chłodnic. 

Tutaj nie ma miejsca na prowizoryczne roz-

wiązania, bo chłodnica jest niezastąpionym 

elementem każdego samochodu.

Ewolucja przez 115 lat

W każdym samochodzie użytkowym 

znajduje się kilka chłodnic, które spełniają 

różne funkcje. Mowa tu o chłodnicach pły-

nu chłodzącego, klimatyzacji, oleju oraz po-

wietrza, nazywanej intercoolerem.

Od czasów Wilhelma Maybacha, który 

w 1900 r. wynalazł chłodnicę ulową, w zasa-

dzie idea jej funkcjonowania pozostała bez 

zmian, lecz w jej konstrukcji poczyniono 

znaczne postępy. Generalnie, chłodnice mają 

podobną konstrukcję i to nie tylko w samo-

chodach osobowych, ale również w autobu-

sach, samochodach ciężarowych, ciągnikach 

rolniczych, lokomotywach spalinowych itp. 

W zdecydowanej większości przypadków 

mają one kształt pionowego wymiennika 

ciepła. To tzw. rdzeń chłodnicy. W rdzeniu 

zachodzi proces wymiany ciepła między 

płynem chłodzącym silnik a powietrzem 

atmosferycznym. Rdzeń składa się z rurek, 

na ogół o przekroju eliptycznym. Między 

rurkami, przez które przepływa płyn chłod-

Niezastąpiona
Silniki spalinowe wytwarzają ogromne ilości ciepła, szczególnie te spełniające normę Euro 6. 
Dlatego należy je nieustannie i skutecznie chłodzić. Coraz bardziej wydajne jednostki napędowe 
nie ułatwiają zadania producentom chłodnic.

niczy, umieszczone są faliście uformowane 

kawałki blachy, zwane lamelami lub żaluzja-

mi. Istotny szczegół w konstrukcji chłodni-

cy to sposób łączenia rurek i lameli, mają-

cy wpływ nie tylko na przenoszenie ciepła 

między rurkami a lamelami, lecz także na 

sztywność i odporność na drgania całej 

konstrukcji. W chłodnicach do pojazdów 

ciężarowych stosuje się technologię spie-

kania aluminium, w której rurki i lamele 

połączone są przez nadtopienie zewnętrz-

nej warstwy aluminium. Jest to technologia 

droga, ale zapewnia chłodnicom bardzo 

dobre przewodnictwo cieplne i w rezultacie 

wysoką wydajność, nieporównywalnie wyż-

szą niż niektóre zamienniki aluminiowych 

chłodnic i rdzeni, które produkowane są np. 

w technologii klejenia aluminiowych ele-

mentów rdzenia, przez co wizualnie są po-
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dobne do produktów spiekanych, ale mają 

znacznie niższą wydajność. Na wydajność 

chłodzenia ma również wpływ liczba ru-

rek w rdzeniu oraz odległość między nimi. 

Zdaniem fi rmy Nissens wydajność cieplna 

chłodnicy, w której odległość między rur-

kami wynosi 5 mm, jest szacunkowo o 25% 

wyższa w stosunku do chłodnicy z rurkami 

położonymi w odległości 10 mm. 

Końcówki rurek są łączone z odpowiedni-

mi otworami w blasze, do której z obu stron 

chłodnicy mocowane są zbiorniki cieczy, 

wykonane z blachy lub tworzywa sztuczne-

go. Zbiorniki aluminiowych chłodnic mogą 

być wykonane z tworzywa wzmacnianego 

włóknem szklanym, mają przy tym we-

wnątrz drabinki rozpierające, usztywniające 

boki zbiornika. Uszczelki pod zbiornikami 

powinno wykonywać się nie z gumy, lecz 

z silikonu wysokotemperaturowego. 

W ramach chłodnic cieczy do aut cię-

żarowych rynek oferuje 2 opcje: chłod-

nice kompletne z ramami, tzn. wypo-

sażone w stalowe ramy wzmacniające 

i wsporniki, które stanowią pełnowartościo-

wy, profesjonalny produkt gotowy do zain-

stalowania w aucie, oraz chłodnice bez ram, 

pozbawione dodatkowych elementów, które 

można (jeżeli istnieje taka możliwość) prze-

nieść z istniejącej chłodnicy. Chłodnice bez 

ram stanowią tańszą ofertę w stosunku do 

chłodnic z ramami, wybór produktu oczy-

wiście należy do klienta w zależności od ro-

dzaju uszkodzenia chłodnicy i budżetu. 

W szlaczki i zygzaki

Rdzeń jest najważniejszym elementem 

każdej chłodnicy. Stanowi jej „serce”. Przede 

wszystkim od niego zależy powodzenie 

całego procesu chłodzenia, jaki wykonuje 

chłodnica. W zależności od typu pojazdu, 

chłodzącego medium oraz roli chłodnicy, 

rdzeń różni się kształtem lameli, ich gęsto-

ścią oraz ukształtowaniem powierzchni. 

Spotkać go można w czterech podstawo-

wych typach konstrukcji. 

Chłodnice są umieszczane przed kabiną kierowcy, a więc w przedniej części, przez co omiatane są 
chłodnym powietrzem, które nie ma szansy ogrzać się poprzez pracę silnika. Niestety, ponieważ 
instaluje się je w przedniej części, są one nader często narażone na wszelkie uszkodzenia 
mechaniczne, nawet przy małej stłuczce, czy po prostu w trakcie normalnej eksploatacji 
samochodu. W szczególności ma to miejsce w ciężarówkach amerykańskich, gdzie chłodnica 
jest elementem ich designu.

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!
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Flat-Fin, czyli tzw. płaskie żeberka – to 

rdzenie wykonane z miedzi, zaprojektowane 

do wszystkich rodzajów chłodnic samocho-

dów osobowych, dostawczych, ciężarowych, 

autobusów, traktorów, maszyn rolniczych 

i przemysłowych. W zależności od potrzeb 

i zastosowania ich grubość ma od 40 do 

152 mm, w systemie od 2 do 8 rzędów ru-

rek. Większą wydajność można uzyskać 

przez stosowanie mniejszych odległości po-

między rurkami – nawet do 8 mm, dzięki 

czemu na takiej samej powierzchni wystę-

puje ich większa liczba. Dodatkowo płaskie 

żeberka mogą mieć tzw. żaluzje, czyli zwięk-

szające powierzchnię chłodzącą żeberka, 

które jeszcze lepiej odprowadzają ciepło. 

Drugie rozwiązanie to system konstrukcji 

pakietowej opracowany przez fi rmę Nissens. 

System MC Cord, wykonany z miedzi lub 

aluminium oznaczany jest jako MC. Zapro-

jektowany został do chłodnic wielu typów, 

począwszy od niedrogich rdzeni samocho-

dów osobowych (33/14 MC) poprzez super 

wydajne rdzenie aut osobowych (17/8 MC, 

33/8 MC, 33/11 MC), aż do samochodów 

dostawczych i ciężarowych (52/11 MC, 72/11 

MC). Nieprzeciętna wydajność chłodzenia 

takich rdzeni to zasługa konstrukcji pakie-

towej – czyli wysoko wydajnych żeberek 

z optymalnie uformowanymi żaluzjami przy 

bardzo małych odstępach między rurkami. 

Trzeci system to konstrukcja FF z rurka-

mi w rzędach i płaskimi żeberkami. Zapro-

jektowany został do chłodnic, które pracują 

w warunkach bardzo wysokiego zapylenia. 

Stosowany jest wszędzie tam, gdzie kurz, 

plewy i inne zanieczyszczenia mogą za-

pchać niewielki prześwit pomiędzy rurkami 

i płytkami rdzenia. Takie rdzenie znajdują 

zastosowanie w chłodnicach wózków wi-

dłowych, maszyn rolniczych, budowlanych 

oraz specjalistycznych aut ciężarowych. 

I wreszcie na koniec mamy autorski sys-

tem konstrukcji Caterpillar. System tzw. 

„rurek pod kątem”, zaprojektowany został 

specjalnie do wszystkich typów i modeli 

chłodnic maszyn Caterpillar. Rdzenie w ta-

kim systemie dostępne są ze specjalną, cen-

tralną płytą wzmacniającą. 

Tylko profesjonalizm

Na ogół o zużyciu chłodnicy świadczą 

wycieki. Zużycie chłodnic jest naturalnym 

procesem, podobnie jak zużycie wielu in-

nych elementów pojazdu. Do chemicznych 

wrogów chłodnic zaliczyć trzeba sól, jaką 

posypywane są drogi w zimie. Najwięcej strat 

w tym przypadku ponoszą chłodnice klima-

tyzacji wykonane z cienkiego aluminium. Sól 

niszczy je niezwykle szybko i nieodwracal-

nie. Należy pamiętać też, że nawet czasowe 

stosowanie wody w układzie chłodzącym 

niszczy chłodnicę i cały układ. Z wody wy-

trąca się kamień, który bardzo trudno usu-

nąć z chłodnicy i z cienkich kanałów układu, 

np. wokół bloku silnika. Nawet gdy później, 

w aluminiowej chłodnicy, zastosujemy nor-

malny płyn, rozpoczęty proces korozji nie 

skończy się. Dodatkowo, proces korozji po-

stępuje niezwykle szybko w zdemontowa-

nych chłodnicach aluminiowych. Ich widok 

na giełdach i szrotach to codzienność. Nie 

kupujmy takich – nie są warte więcej niż cena 

skupu metali kolorowych. 

W przypadku awarii chłodnicy cieczy 

najlepiej wybrać jeden z dwóch wariantów: 

zastosowanie całkowicie nowej chłodnicy 

lub regeneracja starej. Typowym błędem 

mechaników jest poszukiwanie najtańsze-

go rozwiązania. Większość nowych, mar-

kowych chłodnic oferowana jest na rynku 

w bardzo dobrych cenach i dlatego nie 

warto tymczasowo łatać jednego wycieku, 

bo wkrótce objawi się nowy w innym miej-

scu. Masowe uszczelnienie wielu otworów 

od środka chłodnicy poprzez wlanie któ-

regoś z cudownych środków uszczelnia-

jących może poskutkować na jakiś czas, 

jednakże należy sobie uświadomić, że 

środek ten może odłożyć się na wewnętrz-

nych powierzchniach silnika, powodując 

zmniejszoną wymianę ciepła, zapychanie 

się elementów pompy cieczy i mniejszych 

przewodów, termostatu oraz nagrzewnicy 

i jej zaworów regulacyjnych. 

Należy wyraźnie rozgraniczyć, że zużycie 

chłodnicy nie jest tym samym, co jej uszko-

dzenie. Ma to znaczenie szczególnie, kiedy 

mówimy o regeneracji. Nie każda chłodnica 

samochodowa może zostać zregenerowana. 

Aluminiowe i miedziane chłodnice nada-

ją się do regeneracji, tzn. wymiany rdze-

nia, jeśli uszkodzeniu nie uległ plastikowy 

lub miedziany zbiornik. Niestety, zazwy-

czaj dotyczy to aut ciężarowych, ponieważ 

w przypadku samochodów osobowych re-

generacja jest już nie opłacalna – koszt no-

wej chłodnicy bywa niższy niż komponent 

chłodnicy. Za kilka lat prawdopodobnie nie 

przyjdzie nam na myśl, aby rozglądać się 

za używanymi częściami ani szukać tanich 

metod ich napraw. Regeneracja chłodnic dla 

aut ciężarowych pozostanie jeszcze przez 

kilka lat dobrą i oszczędną alternatywą. 

W innych przypadkach klienci będą wybie-

rać i już wybierają nowe części z gwarancją. 

Zakup nowej chłodnicy jest prosty i polega 

na wybraniu właściwego modelu z katalogu 

producenta na podstawie danych identyfi -

kacyjnych pojazdu.

Każdy, kto prowadzi transport ciężarowy 

na pewno domyśla się, że poprzez awarię 

tego jednego elementu całe auto może być 

unieruchomione. Rozszczelnienie chłod-

nicy w konsekwencji może skończyć się 

przegrzaniem głównych elementów silni-

ka, co może doprowadzić do ogromnego 

rachunku z tytułu remontu generalnego 

silnika. Zatem warto tutaj nie oszczędzać. 

Nowa chłodnica zapewni odpowiednią wy-

dajność i pewność, że przez długi czas nie 

zawiedzie. ▐

Michał Mariański
Fot. Nissens, Volvo Trucks, M. Mariański

W pojazdach ciężarowych stosuje się 
przeważnie chłodnice, w których rurki 
i lamele połączone są ze sobą metodą 
spiekania. W Nissens, w przypadku 
wszystkich chłodnic miedzianych 
– rurki wykonane są z mosiądzu 
Cu70Zn30 i pokryte cyną (40%).

Wybór chłodnicy samochodowej powinien być podyktowany jej 
dopasowaniem do konstrukcji silnika. Z jednej strony, chłodnica 
nie pozwala na jego przegrzanie się, ale z drugiej nie powinniśmy 
dopuścić do nadmiernego jego przechłodzenia. Aby nie 
doprowadzić do takiej sytuacji, w układzie chłodzenia powinien 
być zamontowany termostat, który skutecznie zamyka przepływ 
cieczy chłodzącej przez chłodnicę w odpowiednim momencie.

Każdorazowo, przez panel chłodnicy 
przepływa powietrze. W trakcie ruchu samo-
chodu przepływ powietrza jest wywołany 
ruchem pojazdu. W przypadku autobusów, 
gdzie silnik znajduje się z tyłu i ruch powiet-
rza jest utrudniony, przepływ powietrza jest 
wymuszany przez wentylator.
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Potwierdza to raport półroczny przy-

gotowany przez Związek Polskiego 

Leasingu. Choć w I kwartale zanoto-

wano tylko 3% wzrost r/r, to kolejne miesią-

ce przyniosły znaczne ożywienie. W sumie 

w ciągu półrocza branża sfi nansowała inwe-

stycje o wartości prawie  24 mld zł, co prze-

łożyło się na ponad 13% wzrost r/r. Duży 

udział w tym mają właściciele fi rm z bran-

ży transportowej, którzy inwestują w nowy 

tabor. W okresie od stycznia do czerwca 

br. obroty w tym sektorze wyniosły ponad 

6,22 mld zł (+11% r/r), a prawie połowa 

z nich to inwestycje w ciągniki siodłowe 

(3 mld zł, +25% r/r). Właściciele fi rm z bran-

ży TSL coraz chętniej poza leasingiem wybie-

rają również pożyczkę. Za jej pomocą sfi nan-

sowano w tym okresie niemal 15% naczep 

i przyczep oraz 10% ciągników siodłowych. 

Liderem w fi nansowaniu transportu cięż-

kiego niezmiennie jest Idea Leasing, która 

w I półroczu br. sfi nansowała ponad 2 tys. 

ciągników siodłowych oraz naczep i przy-

czep. Szczególnym zainteresowaniem cie-

szyła się innowacyjna oferta – promocja 

„Leasing 0%”, w ramach której leasingobior-

ca spłaca dokładnie wartość fi nansowane-

go przedmiotu, bez dodatkowych odsetek 

i ukrytych kosztów. 

Choć fi rmom z branży TSL nie sprzyja sy-

tuacja polityczna na wschodzie Europy oraz 

sprawa płac minimalnych w Niemczech, 

to na obroty korzystnie wpływa ożywienie 

w strefi e euro i związany z tym wzrost eks-

portu. Na optymizm przedsiębiorców prze-

kładają się także pozytywne sygnały doty-

czące polskiej gospodarki, które sprzyjają 

wzrostowi popytu wewnętrznego. 

Wyniki branży leasingowej wskazują, że 

aktualnie polscy przedsiębiorcy z optymi-

zmem patrzą w przyszłość i nie boją się inwe-

stycji. Jeśli tylko nie zwiększy się niepewność 

na światowych rynkach fi nansowych wy-

nikająca z sytuacji w strefi e euro, stanu go-

Transportowcy Transportowcy wybierają leasingwybierają leasing

Przedsiębiorcy z sektora TSL poszukujący finansowania 
inwestycji nadal najczęściej wybierają ofertę branży 
leasingowej. Dane Polskiego Związku Przemysłu 
Motoryzacyjnego za pierwsze półrocze br. wskazują, że udział 
firm leasingowych, CFM oraz RC w rejestracjach nowych 
pojazdów ciężarowych (o dmc powyżej 3,5 t) był na poziomie 
70,9%, a udział w rejestracjach naczep i przyczep 
(o dmc powyżej 3,5 t) wynosił 64,4%.

spodarki Chin czy Rosji, można spodziewać 

się kolejnego rekordowego roku dla branży 

leasingowej, może nawet na poziomie obrotu 

przekraczającego 50 mld zł. ▐

Małgorzata Terlecka-Urbanik
p.o. dyrektora Departamentu 

Transportu i Maszyn Budowlanych
Idea Leasing SA 

Fot. M. Kij

Struktura finansowania 
leasingiem

w I półroczu 2015 r.

Nieruchomości
Inne
Pojazdy do 3,5 t
Maszyny i urządzenia
Transport ciężki

3% 1%26%

33% 37%
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„Strefa Metanu”, organizowana pod 

Honorowym Patronatem Minister-

stwa Gospodarki, to specjalne stano-

wisko promujące niskoemisyjne, alternatyw-

ne paliwo CNG i LNG na rynku polskim.

Podczas tego wydarzenia Bartłomiej 

Kamiński, prezes fundacji Green Fuel 

przedstawi projekty dotyczące rozwoju 

infrastruktury alternatywnych paliw me-

tanowych w Polsce. Portal cng.auto.pl za-

prezentuje nowoczesne rozwiązania dla 

transportu. Będzie można zobaczyć pojazdy 

zasilane paliwem CNG i LNG oraz techno-

logię tych ekologicznych pojazdów.

W „Strefi e Metanu” przedsiębiorcy po-

każą stacje tankowania pojazdów paliwem 

CNG oraz kompozytowe butle CNG.

„Strefa Metanu od 4 lat jest organizowana 

z wielkim zapałem na targach poznańskich. 

Grono zaproszonych gości uświetnią nasi 

europejscy partnerzy branży CNG i LNG, 

przedsiębiorcy oraz użytkownicy pojazdów 

zasilanych CNG, którzy zawsze dzielą się 

z nami swoimi doświadczeniami i obser-

wacjami z rynku alternatywnych paliw me-

tanowych. Co roku zapraszamy uczniów 

i studentów. Obserwujemy wzrost zaintere-

sowania pojazdami z napędem CNG. Na-

CNG, LNG i LCNG 
w jednym miejscu

„Strefa Metanu” znów zawita do Poznania. 
Specjalną ekspozycję przygotowaną przez portal 
cng.auto.pl i fundację Green Fuel będzie można zwiedzać 
w dniach 27-30 października w Miasteczku Ekologicznym 
podczas targów POL-ECO-SYSTEM.

szą fundację wspierają studenci TSL Team 

z uczelni UTH, którzy promują paliwo 

CNG i LNG i uważają je za przyszłościo-

we. Strefa Metanu to największa i jedyna 

w Polsce ekspozycja technologii CNG, LNG 

i LCNG” – mówi Bartłomiej Kamiński.

Patronat Honorowy nad Miasteczkiem 

Ekologicznym, w ramach którego odbywa 

się Strefa Metanu, objął Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska.

Więcej informacji o Miasteczku Eko-

logicznym i Strefi e Metanu na stronie 

www.polecosystem.pl ▐

Fot. MTP

www.truck-van.pl
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