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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
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Kierowca to najważniejsze ogniwo łańcucha transportowego. Od niego zależy renoma 

fi rmy, ponieważ to on najczęściej ma do czynienia z klientem i to on ma największy wpływ 

na terminowość dostaw. Od niego również zależy rentowność, gdyż jego umiejętności 

mogą znacząco wpłynąć na obniżenie lub wzrost zużycia paliwa, ale również na zużycie 

części zamiennych czy ogólny stan pojazdu. To on może dopieszczać swoją ciężarówkę, 

dbając o najdrobniejsze szczegóły, mając ją za drugi dom, lub traktować po macoszemu, 

jak stan przejściowy… 

Mnogość organizowanych konkursów dla kierowców mogłaby świadczyć, że jest sporo 

ludzi z pasją i prawdziwym zacięciem do jazdy za kółkiem 40-tonowego kolosa. Jednak ci 

kierowcy, którzy biorą udział 

w rywalizacji, to skromny 

procent całej populacji. 

Niektóre twarze stale się 

przewijają. Lawinowo nato-

miast rośnie zainteresowanie 

szkoleniami, uczącymi jazdy 

oszczędnej, przewidującej 

i bezpiecznej. Pytanie nasuwa 

się takie: czy to nowy trend, 

czy może konieczność?

Największym problemem, 

przed którym stają dzisiaj 

przewoźnicy w Polsce, to 

brak rąk do pracy. Kierowcy 

jeżdżąc sporo po Europie, 

porównują swoje warunki 

zatrudnienia z zachodnimi 

kolegami. Niektórzy decydu-

ją się na zmianę pracodawcy 

i emigrują. Sporo już dawno 

opuściło nasz kraj, a nowych 

kadr nie przybywa. Cały czas 

kuleje u nas system edukacji, który nie szkoli szoferów. Można by mieć wrażenie, że to tyl-

ko nasz problem, ale dotyka on całej Europy. Mimo że od kierowcy dzisiaj tak wiele zależy, 

musi umieć odnaleźć się w różnych sytuacjach, bezpiecznie dojechać na miejsce, znać się 

na wielu procedurach i podążać za nowinkami technicznymi, by świadomie z nich korzy-

stać w codziennej pracy, zawód ten nie cieszy się estymą. Może dlatego wciąż odczuwamy 

brak młodych ludzi, którzy wiązaliby przyszłość z tym fachem. Za to sporo jest zupełnie 

przypadkowych osób: rzeźników, stolarzy, kucharzy, którzy z braku pracy w swoim zawo-

dzie, postanowili spróbować tutaj. Przeważnie traktując to jak zło konieczne…

Wszyscy powinniśmy starać się zmienić ten obraz, podkreślając rolę kierowców w trans-

porfcie drogowym. Dobry kierowca to skarb. Wie o tym każdy przewoźnik! ▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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z TECHNOLOGIĄ

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

Przewyższa nawet o 40% wymagania 
norm przemysłu motoryzacyjnego*

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

Dzięki temu pozwala Tobie i Twojej flocie odnieść zwycięstwo.

www.castrolvecton.com

Pr
no
RosR
Pro
Ale
tec



Pojazdy skrzyniowe są stworzone z my-

ślą o zadaniach wymagających czę-

stego załadunku i wyładunku, co jest 

typowe dla dystrybucji. Ważna jest elastycz-

ność, dlatego wielu właścicieli zamawia 

windę załadunkową. Scania oferuje pojazd 

z przygotowanymi punktami do montażu 

lub z kompletną fabrycznie montowaną 

windą załadunkową dopasowaną do indy-

widualnych wymagań. Ponadto producent 

ma jeszcze inną propozycję – ekologiczne 

i ekonomiczne zasilanie na gaz ziemny.

Ważne, by się nie zrazić

Po sprzedaży 29 śmieciarek CNG 

w 2013, 2014 i 2015 r. dla MPO w Warsza-

wie, Scania postanowiła promować wer-

sję dystrybucyjną. Do testów, prosto ze 

Szwecji, producent przyprowadził gazowy, 

2-osiowy model P280. Ponieważ obecnie 

w kraju mamy 25 stacji tankowania gazu 

ziemnego i trudno jest się swobodnie po-

ruszać pomiędzy poszczególnymi mia-

stami, już samo przyjechanie tym autem 

na własnych kołach do centrali 

w Nadarzynie okazało się nie la-

da wyzwaniem. Dla porównania 

w Niemczech jest ponad 920 stacji 

tankowania gazu ziemnego.

W Polsce wykorzystanie gazu 

ziemnego jako paliwa do napę-

du pojazdów jest niewielkie, co 

wiąże się właśnie z brakiem in-

frastruktury i stacji tankowania CNG oraz 

z obawami przedsiębiorstw komunikacyj-

nych i komunalnych przed zwiększonymi 

kosztami zakupu taboru oraz brakiem sta-

bilnej, przewidywalnej polityki podatko-

wej państwa. Taki obraz rynku CNG wy-

nika z braku przyjętej strategii względem 

promocji CNG jako paliwa przyszłości. 

Pomimo widocznych oznak zwiększania 

popularności sprężonego gazu ziemnego 

w Polsce, wszyscy obawiali się wprowa-

dzenia dużej akcyzy, co ograniczyłoby 

zysk z korzystania z takich rozwiązań (tak 

było w przypadku LPG). I tak też się sta-

ło. Rząd zachęcał do kupowania pojazdów 

napędzanych CNG, bo miały być najtań-

sze w eksploatacji, a w tym roku wprowa-

dził na to paliwo akcyzę.

Promowanie w Polsce pojazdu dystry-

bucyjnego zasilanego metanem jest więc 

próbą poszukiwania klienta o proekologicz-

nym podejściu, akceptującego niedogod-

ności związane z dostępem do stacji CNG, 

godzącego się na niedogodności podczas 

tankowania (częste awarie stacji, płatności 

tylko gotówką, czy niskie ciśnienie tanko-

wania przekładające się na mniejszy zasięg), 

posiadającego tabor dystrybucyjny nie od-

jeżdżający daleko od miasta bazowego oraz 

gotowego (niestety) ponosić nawet wyższe 

koszty od eksploatacji zwykłego diesla. Czy 

znajdzie się taki? 

ŻaglowiecŻaglowiec
Wrażenia z jazd dystrybucyjną Scanią zasilaną gazem 
ziemnym określiłbym jako osobliwe. Tym samochodem 
się nie jeździ, nim się żegluje.

Scania P280 CNG jest ciężarówką 
niską, co w dystrybucji ma 

znaczenie. Ma „miękkie” zawieszenie 
pneumatyczne, a więc rozwozić 

może produkty delikatne. 
W koleinach utrzymuje dobrze 

stabilność kierunkową.

Scania P280 DB4×2MNB

Kabina ..............................................................dzienna serii P
Rozstaw osi (mm) ........................................................... 5300
Dmc (kg) ....................................................................... 18000
Masa własna (kg) ...........................................................7779* 
Typ silnika ........................................................OC09 101 280
Liczba i układ cylindrów ......................................................R5
Pojemność (dm3) ............................................................... 9,3
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) .................. 280/206/1900
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) ..... 1350/1100÷1400
Skrzynia biegów........6-biegowa, automatyczna, firmy Allison 
  .............................. typ GA766R ze sterowaniem Opticruise
Przełożenie przekładni głównej .................................... 4,22:1
Przeglądy .................................. wymiana oleju co 45 tys. km, 
  ..........................wymiana świec zapłonowych i opróżnianie 
  ....................................................... filtra gazu co 30 tys. km
Gwarancja ................................................1 rok (podstawowa)

*podwozie z windą
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PROMOCJA!
TERAZ JUŻ ZA 250 EUR250 EUR MIESIĘCZNIE

Tylko na gaz

Testowany pojazd napędzany był sil-

nikiem gazowym pracującym w obiegu 

Otto, opartym na 9-litrowej jednostce wy-

sokoprężnej Scania OC09. Oznacza to, że 

w przeciwieństwie do silnika wysokopręż-

nego, ma on oddzielny układ zapłono-

wy do zapłonu mieszanki paliwowo-po-

wietrznej. Układ zapłonowy składa się tu 

z cewek, świec zapłonowych i łączących je 

przewodów zapłonowych. Ponieważ ma-

gazynem dla gazu ziemnego są tu 4 kom-

pozytowe butle (bardzo lekkie) o pojem-

ności 82 l każda, zdolne gromadzić gaz 

pod maksymalnym ciśnieniem 200 bar, 

układ wymusza pracę silnika wyłącznie na 

gazie ziemnym/biogazie (nie ma żadnego 

innego zbiornika na paliwo płynne typu 

benzyna).

Silnik ma elektroniczną kontrolę zapło-

nu i dozowania gazu i wykorzystuje dwie 

współpracujące ze sobą jednostki sterujące. 

Ma też hamulec wydechowy. Ciśnienie gazu 

regulowane jest przed wprowadzeniem do 

silnika. Gaz dochodzi do regulatora ciśnie-

nia pod ciśnieniem ok. 200 bar, gdy zbiorni-

ki są pełne. Regulator ciśnienia redukuje to 

ciśnienie do ok. 8,3 bar. Dalej gaz jest pro-

Za zmianę biegów odpowiada Opticruise. To nowość 
zastępująca kierowcę w monotonnych czynnościach, 
których nie skąpi praca w trudnych warunkach zabudowy 
miejskiej. Układ ten jest w pełni zintegrowany z funkcjami 
i układami Scania Ecocruise, Hill-hold, Scania Retarder 
i aktywnym tempomatem ACC (Adaptive Cruise Control).

Nadwozie kontenerowe szwedzkiej 
firmy SKAB pomieści 18 europalet. 
Mierzy 7550 mm długości, 
2470 mm szerokości oraz 2100 
wysokości. Z tyłu zamontowano 
windę załadunkową Bär BC1500S4.

W przypadku pojazdów gazowych należy pamiętać 
o częstszych wizytach na przeglądach. Oczywiście do-
chodzi konieczność kontroli zbiorników gazu co 
3 lata przez TDT, a co 10 lat obowiązkowa jest próba 
ciśnieniowa. Zbiorniki kompozytowe ukryto po lewej 
i prawej stronie pojazdu za niedemontowalnymi osłonami.

www.truck-van.pl DYSTRYBUCYJNEDYSTRYBUCYJNETestTest
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i amerykański 6-biegowy automat Alli-

son sterowany układem Scania Opticruise. 

Dlaczego tak? Ponieważ producent nie ma 

własnego automatu dedykowanego silni-

kom gazowym. Ostatnio Opticruise został 

kompleksowo udoskonalony, wraz z opra-

cowaniem całkowicie nowej strategii zmia-

ny biegów. Została ona opracowana z myślą 

o zwiększeniu funkcjonalności, komfortu 

i wygody sterowania, a także zaprojekto-

waniu architektury przygotowanej na ko-

lejne modyfi kacje. Nowa strategia zmiany 

biegów uwzględnia czynniki zewnętrzne, 

takie jak nachylenie drogi, ciężar zespołu 

pojazdów i charakterystykę silnika. Dosto-

sowuje również reakcje układu napędowe-

go do tempa zmian pozycji pedału przy-

spieszenia. W rezultacie Opticruise działa 

bardzo dobrze z 12-biegowymi skrzyniami 

zautomatyzowanymi, ale z charakterystyką 

silnika gazowego, którą trzeba okiełznać 

sześcioma biegami, radzi sobie dużo gorzej. 

Scania Opticruise dysponuje także trybem 

dynamicznym (Power), w którym strategia 

zmiany biegów polega na wykorzystaniu 

maksymalnych osiągów silnika. Sprawdzili-

śmy – działa, ale też w zwolnionym tempie.

Od innej strony patrząc, złe wrażenia, 

które wiążą się z pracą pięciu cylindrów 

w tej ciężarówce nie istnieją. Ten pięciocy-

lindrowy silnik pracuje tak dobrze jak więk-

sze z parzystą liczbą cylindrów. I zasługa 

to raczej nie układu wyrównoważającego 

pierwszą i drugą harmoniczną, ale bardziej 

„miękkiej” pracy na metanie.

Do 400 km

Transport dystrybucyjny to przewóz ła-

dunków na małe odległości. Tutaj praca na 

biegu jałowym oraz z przystawką odbioru 

mocy stanowi więcej niż 25% całkowite-

go czasu pracy. Jazda jest wyjątkowo mało 

płynna, tj. na dystansie 100 km pojazd za-

trzymuje się lub znacząco zwalnia więcej niż 

250 razy, co przekłada się na średnią pręd-

kość jazdy poniżej 40 km/h. Przy pojazdach 

2-osiowych, 18-tonowych, zasilanych trady-

cyjnie zużycie ON przekracza 33 l/100 km.

Z gazem jest trochę inaczej – zużycie 

można mierzyć w m3 na 100 km albo 

w kg/100 km albo w litrach mierzonych po 

pojemności zbiorników gazowych. Ogól-

nie jest to trudne i ciężko mierzalne. Dla-

tego w prezentowanym pojeździe najlepiej 

było opierać się na maksymalnym zasięgu 

– 400 km po jednym dobrze wykonanym 

tankowaniu.

Ponadto w transporcie dystrybucyjnym 

pożądane jest „wolne” przełożenie przekład-

ni głównej. Tutaj wynosi ono aż 4,22:1, co 

wzmacnia moment obrotowy do wartości 

wymaganych nawet przez off -road. „Wolny” 

dyferencjał znacznie ułatwia manewrowa-

nie, oszczędzając sprzęgło. Przełożenie to 

determinuje także zakres ekonomicznych 

prędkości jazdy, które mieszczą się pomię-

dzy 50 a 70 km/h, czyli akurat takich, jakie 

obowiązują na ulicach miast i drogach pod-

miejskich.

Testowany egzemplarz wyposażono fa-

brycznie w windę załadunkową marki Bär. 

Szwedzka zabudowa Skab mieści 18 europa-

let. To wystarczy w większości przypadków 

do dystrybucji towarów opakowanych. Pod-

sumowując – P280 CNG to ciekawa, ekolo-

giczna ciężarówka do nieśpiesznej obsługi 

dostaw miejskich. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański

wadzony do wtryskiwaczy, a ilość paliwa, 

jaka ma być wtryskiwana, jest zależna od 

tego, jak dużo powietrza silnik potrzebuje 

w danym momencie. Moc wyjściowa silni-

ka Otto jest wprost proporcjonalna do ilości 

powietrza wpływającego do silnika, a więc 

regulowana jest tu wartość Lambda. Ma to 

kluczowe znaczenie dla zapewnienia opty-

malnej mieszanki paliwa i powietrza. Dzięki 

ustalaniu wartości Lambda, sterownik silni-

ka może dostosować się do różnych jakości 

gazu, a pojazd można uruchamiać na bioga-

zie czy gazie ziemnym o różnych indeksach 

Wobbe’a.

Wiatr w żagle

Teoretycznie silnik o mocy 280 KM 

i maksymalnym momencie obrotowym 

1350 Nm aż nadto spełnia wymagania na-

pędu pojazdu o dmc 18 t. Tylko, że tak 

działoby się z dieslem pod maską. Wrażenia 

z jazdy na gazie ziemnym są zupełnie inne. 

Po pierwsze, pojazd jest niezwykle cichy. 

Dźwięk towarzyszący pracy pojazdu przy-

pomina odgłosy włączonej mikrofalówki. 

Po drugie dynamika auta i przyspieszanie. 

Naciskam gaz, nawet mocno i nic. Pojazd 

reaguje ospale, jakby jechał w super eko-

nomicznym trybie. Trochę przypomina to 

łapanie wiatru w żagle. Wyobraźmy się, że 

znajdujemy się na żaglowcu, a na rozwi-

nięte na płasko powierzchnie żagli zaczyna 

napierać wiatr. Stopniowo wiatr napina ża-

gle, coraz mocniej, mocniej aż w pewnym 

momencie zacznie ciągnąć łódź. Tak jeździ 

gazowa Scania. 

Być może odpowiada za to skrzynia 

biegów, ponieważ mamy tutaj do czynie-

nia z ciekawym połączeniem: silnik Scanii 

P oznacza w Scanii niską kabinę 
dzienną zamontowaną jedynie 
około 1100 mm od poziomu 
jezdni, ale także tunel silnika, który 
rozciąga się na prawie pół metra 
w kabinie.

Z prawej strony kamera cofania wchodzi na pierwszy 
plan elementów kokpitu. Trochę za mało jest 
praktycznych skrytek w środkowej konsoli – bezpo-
średnio w zasięgu ręki kierowcy. Tylko na fotelu 
pasażera można korzystać z poręcznego i całkiem 
dużego stolika z większym schowkiem na dokumenty.

Modele wyposażone w kabiny typu P 
zapewniają wysoki standard pracy i mają 
kompaktowe wymiary. W przypadku pracy 
dystrybucyjnej, przy częstych przystankach 
zapewniają kierowcom wygodne miejsce 
pracy oraz łatwy dostęp do kabiny.

www.truck-van.pl
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Odporne i trwałe.   
Żarówki 24V do pojazdów  
użytkowych

Długi okres eksploatacji i solidna konstrukcja. Żarówki Trucklight Maxlife firmy 
Bosch to profesjonalne żarówki do ekstremalnych zastosowań. Idealnie pasują 
do specyfiki pracy samochodów ciężarowych, autokarów i sprzętu 
budowlanego. Wyższa odporność na wstrząsy i drgania oznacza mniejszą 
awaryjność oraz dłuższy okres eksploatacji. Żarówki Trucklight Maxlife 
imponują niezawodnością i długim okresem eksploatacji.

www.motobosch.pl
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie jest nowoczesną firmą, której celem 
jest nie tylko świadczenie usług komunalnych z zachowaniem ich najwyższej jakości, ale 
także podążanie za najlepszymi ekologicznymi wzorcami. Zakład odpowiada za komplekso-
wą obsługę mieszkańców gminy Śrem i gmin ościennych, w związku z tym nie tylko odbiera 
zmieszane odpady komunalne, ale także selektywnie zebrane surowce wtórne. Dysponuje 
11 samochodami do transportu odpadów, z których cztery to śmieciarki bezpylne, przysto-
sowane do odbioru pojemników o pojemności od 80 do 1100 l. Kolejnych sześć wyposażo-
nych jest w hak oraz częściowo w dźwig boczny HDS, przystosowany do odbioru kontenerów 
o pojemnościach 7÷34 m3 i pojemników na surowce wtórne typu „dzwon”. Używa także 
jednego pojazdu wielofunkcyjnego. 
Przedsiębiorstwo od dwóch lat wykorzystuje dwa pojazdy zasilane CNG. W styczniu br. za-
kupiono ciągnik Iveco Stralis LNG. W kolejnych latach PGK zamierza wymieniać pozostały 
tabor na napędzany paliwami CNG i LNG. Przemawiają za tym rozwiązaniem oszczędności 
w zakupie paliw oraz ekologia. 

Dlaczego zdecydowaliście się państwo na 

zakup pojazdów zasilanych CNG/LNG?

Korzyści wynikające z eksploatacji 

pojazdu CNG/LNG są bardzo wymier-

ne. Różnica w kosztach zakupu same-

go paliwa gazowego wynosi około 20% 

w stosunku do oleju napędowego. Drugim 

istotnym elementem jest fakt całkowitego 

braku wydatków i obsługi pojazdu zwią-

zanej z koniecznością stosowania AdBlue. 

Trzecim ważnym elementem jest niższa 

masa własna pojazdu wynikająca z lżejszej 

jednostki napędowej oraz braku skom-

plikowanej instalacji oczyszczania spalin 

EGR i/lub SCR.

Jak to się zaczęło?

Ponad dwa lata temu zakupiliśmy dwa 

Iveco Daily zasilane sprężonym gazem ziem-

nym, później dokupiliśmy jeszcze podwozie 

Iveco Stralis CNG z zabudową śmieciarki. 

Ostatnie nasze dwa zakupy to Eurocargo 

CNG do selektywnej zbiórki odpadów oraz 

duma naszego przedsiębiorstwa – Stralis 

CNG/LNG – ciągnik siodłowy do trans-

portu odpadów. Ostatnie zakupy zostały 

dofi nansowane ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej w Poznaniu. W najbliższym cza-

sie zamierzamy wymienić wszystkie nasze 

pojazdy na samochody zasilane CNG/LNG.

Jak wygląda serwisowanie pojazdów 

z instalacją CNG i czym różni się od 

niego serwisowanie pojazdów LNG?

Serwisowanie pojazdów CNG i LNG jest 

wykonywane przez autoryzowane serwisy 

Iveco. Wszyscy dilerzy posiadają konieczne 

urządzenia diagnostyczne EASY i zosta-

li przeszkoleni od strony technicznej, jak 

i ze specyfi ki BHP, którą należy zachować 

przy obsłudze pojazdów zasilanych gazem 

ziemnym. Mechanicy i kierownicy serwi-

sów muszą posiadać uprawnienia Urzędu 

Dozoru Technicznego. Jedyną różnicą po-

między pojazdami CNG i LNG jest sposób 

magazynowania paliwa. Paliwo LNG jest 

magazynowane w specjalnym „termosie”, 

który utrzymuje metan w postaci płynnej. 

Pozostaje jeszcze kriogeniczna armatura, 

która doprowadza płynny metan do re-

duktora w komorze silnika. Tam paliwo 

przechodzi do fazy gazowej. Natomiast pod 

kątem bezpieczeństwa, LNG jest całkowi-

cie sprawdzonym rozwiązaniem. Z racji 

tego, że metan jest lżejszy od powietrza, 

ryzyko wybuchu tego paliwa w razie awa-

rii jest minimalne. Możemy nawet mówić 

o poziomie bezpieczeństwa wyższym niż 

w przypadku innych paliw – benzyny, oleju 

napędowego czy LPG.

Czy takie układy mają jakieś wady?

Na pewno pojazdy gazowe wymagają czę-

ściej przeglądów od odpowiedników z die-

slem. Do tych czynności należy: wymiana 

fi ltrów, świec zapłonowych, oleju w silniku. 

Butle gazowe wymagają też legalizacji. Ter-

miny użytkowania butli i ich czasookresy 

badań, wraz z tymi metodami określone są 

przez producenta w szczegółowej specyfi ka-

cji technicznej zbiornika.

Jak dbać o tego rodzaju układy, na co 

zwracać szczególną uwagę, aby praco-

wały bez zarzutu?

Kluczową rolę przy użytkowaniu pojazdów 

gazowych ma jakość tankowanego gazu ziem-

nego, a dokładnie zgodna z polską normą ni-

ska zawartość wody. Instalacje do tankowania 

gazu muszą być wyposażone w osuszacze za-

równo przy niskim, jak i wysokim ciśnieniu, 

które należy regularnie serwisować. Zbyt duża 

zawartość wody może skutkować problemami 

z równomierną pracą silnika, jak i niemożno-

ścią uruchomienia przy ujemnych tempera-

turach powietrza. Układy zasilania silników 

gazowych są czułe na jakość stosowanych 

materiałów eksploatacyjnych. Należy używać 

wyłącznie zalecanych przez producenta po-

jazdów świec zapłonowych, cewek i fi ltrów.

Dziękuję za rozmowę.

Michał Mariański
Fot. Iveco

Ważna jest jakość 
gazu ziemnego
Jak sprawują się pojazdy gazowe w codziennej 
pracy, zapytaliśmy Pawła Wojnę, prezesa zarządu 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
w Śremie Spółka z o.o. 
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„W ykonana przez nas stacja 

 LNG/CNG pokazuje w praktyce 

 możliwości i oszczędności w wy-

datkach na paliwo, jakie niesie ze sobą wy-

korzystanie gazu ziemnego do zasilania po-

jazdów – mówi Jarosław Patyk, wiceprezes 

w Cryogas M&T Poland. – Nasza fi rma ofe-

ruje kompleksowe rozwiązanie dla budowy 

i uruchomienia urządzeń tankowania me-

tanu, a następnie zapewnienia dostaw gazu 

w oparciu o umowny parytet gazu LNG do 

notowań oleju napędowego. Pozwala to na 

budowanie partnerskich relacji, gdzie klient 

oprócz gwarancji ciągłości i bezpieczeństwa 

dostaw gazu, ma zapewnione stałe oszczęd-

ności z tytułu eksploatacji aut gazowych 

względem tych na olej napędowy”.

Realizacja dostaw LNG cysternami sa-

mochodowymi pozwala na ustawienie wy-

sokowydajnej instalacji tankowania gazu 

w praktycznie każdym miejscu. Co ważne, 

użytkownik nie musi ponosić dodatkowych 

kosztów, m.in. wynikających z przekrocze-

nia mocy zamówionej, co jest wielce praw-

dopodobne w przypadku instalacji bazują-

cych na tradycyjnych gazociągach.

Finisz
Stacja tankowania 
LNG/CNG w Śremie 
zostanie oddana 
do ogólnodostępnego 
użytku już w listopadzie 
br. Obecnie prowadzone 
są tam odbiory 
techniczne i ostatnie 
prace wykończeniowe. 
Generalnym wykonawcą 
Stacji jest firma Cryogas 
M&T Poland, która 
będzie również dostarczać 
gaz LNG.

W ostatnim czasie, oprócz PGK 

w Śremie, o walorach LNG dla celów 

napędowych mogła się także przekonać 

grupa przewoźników świadczących usłu-

gi transportu w oparciu o ciągniki Ive-

co Stralis LNG. Od czerwca trwają testy 

aut ciężarowych tego producenta, gdzie 

Cryogas dostarcza i tankuje gaz ziemny 

w postaci skroplonej. Dotychczas prze-

prowadzone jazdy udowodniły ekono-

miczne i ekologiczne walory eksploatacji 

tych pojazdów.  ▐

Fot. Cryogas
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W 
ciągu roku najnowszy 

silnik Mercedesa może 

zaoszczędzić 1100 l pa-

liwa i wyemitować o 3 t mniej 

CO2 przy przebiegu 130 tys. km. 

Cztery lata po wprowadzeniu 

nowej generacji silników za-

czyna się kolejny etap rozwoju, 

w którym Mercedes chce zwięk-

szyć przewagę nad konkuren-

cją w zakresie efektywności. 

Nowa maksymalna moc rzędu 

530 KM i moment obrotowy na 

poziomie 2600  Nm sprawiają, 

że pojazd jest bardziej dyna-

miczny. Zwiększyła się również 

wytrzymałość. 

Ekonomia z ekologią

Wiosną 2011 r. Mercedes za-

prezentował całkowicie nową 

generację silników. Pierwszym 

członkiem tej rodziny był 

OM  471. W sześciocylindro-

wym silniku rzędowym o po-

jemności 12,8  l zastosowano 

dwa montowane w głowicy wał-

ki rozrządu, wyjątkowy układ 

wtryskowy common rail wraz 

z układem zwiększającym ci-

śnienie wtrysku X-Pulse, tur-

bosprężarkę z asymetryczną 

obudową, hamulec silnikowy 

o wysokiej mocy, układ oczysz-

czania spalin wykorzystujący 

technologię SCR, układ recyrku-

lacji spalin i fi ltr cząsteczek sta-

łych spełniający normę Euro 6.

Najważniejszym celem dal-

szego rozwoju tego silnika było 

zapewnienie klientom niskich 

kosztów eksploatacji. Wraz 

ze wzrostem jakości udało 

się ograniczyć zużycie paliwa 

o 3% oraz zwiększyć jego wytrzy-

małość. Obecnie nowy silnik 

ma pięć wersji mocy: 421, 449, 

476, 510 i 530 KM.

 Podstawowe wersje silnika 

o mocy 421, 449, 476 KM uzu-

pełniono o tzw. „Top  Torque”. 

Więcej NOx

Istotnym elementem nowych

silników jest najnowsza ge-

neracja układu wtryskowego 

X-Pulse. Jest to common rail 

wyposażony w układ zwiększa-

jący ciśnienie wtrysku i fun-

kcję łatwej jego modyfi ka-

cji. Maksymalne ciśnienie 

w szynie doprowadzającej pa-

liwo zostało zwiększone z 900 

do 1160  barów, co sprawia, że 

maksymalne ciśnienia wtry-

sku wynosi 2700  barów. Za-

stosowanie ośmiootworowych 

dysz wtryskowych (dotychczas 

siedmiootworowe), zwiększyło 

maksymalny przepływ o  oko-

ło 10%. Zastosowane nowości 

to: inny kształt komory spala-

nia uzyskany dzięki zmianie 

kształtu denka tłoka, stopień 

sprężania podniesiony z 17,3:1 

na 18,3:1 oraz obniżony sto-

pień recyrkulacji spalin (EGR). 

Wszystko to przyczynia się do 

poprawy współczynnika spraw-

ności w całej gamie silników. 

W rezultacie zmniejszyło się 

zużycie paliwa. Najlepsze war-

tości momentu obrotowego 

przesuwają się w kierunku niż-

szych obrotów silnika.

Ponieważ silnik był projekto-

wany z myślą o niższym zużyciu 

paliwa, wzrosła emisja tlenków 

azotu (NOx), którą redukuje 

efektywny katalizator wykorzy-

stujący technologię SCR. Zu-

życie czynnika AdBlue stanowi 

5% zużycia paliwa.

Zastosowanie przełożenia 

mostu napędowego 2,533 za-

miast dotychczasowego 2,611 

obniżyło obroty o 3%. W związ-

ku z tym dla ogumienia 

315/70 R 22,5 prędkość obroto-

wa wynosi około 1150 obr/min 

przy prędkości 85 km/h. Niższe 

obroty pozwalają oszczędzać 

paliwo. Jednocześnie charakte-

rystyka silnika pozwoliła utrzy-

mać wysokie osiągi pojazdu 

pomimo zastosowania mostu 

o mniejszym przełożeniu. 

Od samego początku sil-

nik OM  471 był wyposażony 

w turbosprężarkę z asyme-

tryczną obudową. W celu 

szybkiego wytworzenia się 

ciśnienia doładowania przy 

jednocześnie odpowiednio 

szybkim wzroście mocy i mo-

Drobiazgi o dużym 
znaczeniu
3% niższe zużycie paliwa przy jednoczesnym wzroście 
mocy i wyższym momencie obrotowym, czyli oszczędny 
i wydajny nowy silnik Mercedesa OM 471.

Silnik Mercedes-Benz OM 471 

 Moc (KM/kW/obr/min) Moment obrotowy (Nm/obr/min)
 421/310/1600  2100/1100 
 449/330/1600  2200/1100 
 476/350/1600 2300/1100 
 510/375/1600 2500 1100 
 530/390/1600 2600/1100

Podczas jazdy samochodem cię-

żarowym z jedną z tych wersji na 

najwyższym biegu zautomaty-

zowanej skrzyni biegów Power-

Shift  3 w razie potrzeby zwiększa 

się moment obrotowy o 200 Nm. 

Pozwala to zmniejszyć często-

tliwość przełączania biegów 

i zwiększyć prędkość pojazdu, 

bez wzrostu zużycia paliwa.

Maksymalna moc osiągana 

przez wszystkie silniki nowej 

generacji przewyższa niemal 

stale zakres obrotów od 1450 

do 1800  obr/min. Również 

najwyższy moment obrotowy 

praktycznie się nie zmienia 

i jest dostępny od ok. 800 do 

1450  obr/min. Skutkuje to do-

brą dynamiką jazdy w szerokim 

zakresie prędkości obrotowych.

www.truck-van.pl
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odłączenia cylindrów nie ma 

wpływu na oddawanie mocy 

oraz zużycie paliwa, wzrasta na-

tomiast jakość spalin i  zmniej-

sza się ilość cząstek sadzy.

Szybki i duży wzrost mocy 

przy niskiej prędkości obroto-

wej możliwy jest dzięki turbo-

sprężarce z asymetryczną obu-

dową i stałą geometrię turbiny. 

Wariant ten jest mniej skom-

plikowany niż turbosprężarka 

ze zmienną geometrią turbiny. 

Do uproszczenia przyczynia 

się również rezygnacja z  zawo-

ru upustowego. To rozwiązanie 

zmniejsza złożoność turbosprę-

żarki i pozwala na uniknięcie 

potencjalnego źródła usterek, 

jak np. nieszczelności.

Mercedes zrezygnował rów-

nież z regulacji ciśnienia do-

ładowania. Dzięki takiemu 

układowi sterowania silnik 

pracuje efektywniej. Precyzyjne 

wstępne sterowanie wszelki-

mi wielkościami nastawczymi 

pozwala osiągnąć optymalny 

współczynnik sprawności bez 

okrężnej drogi poprzez doko-

nanie odpowiednich regulacji 

i ich kombinacji. 

Silnik staje się jeszcze bar-

dziej wytrzymały dzięki re-

zygnacji z  licznych kompo-

nentów i części. Mercedes 

stawia na różne tryby wspo-

magające, np. przy eksploatacji 

z zimnym silnikiem, z zimnym 

powietrzem zasysanym lub 

dodatkową obróbką spalin na 

zimno. Istnieją również tryby 

do zastosowania na średnich 

i dużych wysokościach oraz 

dla biernej i aktywnej regene-

racji lub regeneracji w zakresie 

małego gazu. 

Od 2011  r. dzięki wprowa-

dzeniu nowego Actrosa spełnia-

jącego wymogi normy Euro  6, 

z systemem przewidującej opty-

malizacji Predictive Powertrain 

Control (PPC) i nowej genera-

cji silnikiem, średnie zużycie 

paliwa zmniejszyło się o 13% 

w porównaniu ze zużyciem 

w   poprzednim modelu tego 

pojazdu. Najnowsza generacja 

silnika OM  471 jest dostępna 

również w  autokarach Merce-

des-Benz Travego oraz Setra 

ComfortClass 500 ▐

KD
Fot. Daimler

W silnikach OM 471 zastosowano asymetryczny wtrysk. W normalnych 
warunkach eksploatacyjnych wtryskiwacze są zaopatrywane w identyczną 
ilość paliwa. Jeżeli przy niższym obciążeniu jest konieczna regeneracja 
filtra cząstek spalin, wówczas w celu podwyższenia temperatury spalin 
ustawiany jest wysoki zakres EGR do poziomu 50%. Aby uniknąć niepełnego 
spalania powodującego odpowiednio wysoki udział cząstek sadzy 
w spalinach, zmniejszona zostaje bezstopniowo ilość paliwa w cylindrach 
1–3 przy jednoczesnym wzroście wskaźnika EGR, a jednocześnie następuje 
jej zwiększenie w cylindrach 4–6.

mentu obrotowego, spaliny są 

odprowadzane z cylindrów 

4–6 bezpośrednio do turbiny. 

Natomiast z cylindrów 1–3 

określona ilość spalin jest od-

prowadzana do układu recyr-

kulacji. Takie rozwiązanie po-

zwala obniżyć emisję NOx.

Spaliny przemieszczają się 

bezstopniowo i bardzo precy-

zyjnie w całym zakresie charak-

terystyki silnika. Pozwala to na 

lepsze zarządzanie termiczne. 

Przepływem spalin do turbo-

sprężarki można sterować, dzię-

ki nowemu położeniu klapy. Nie 

ma już potrzeby rejestracji pro-

cesu recyrkulacji spalin przez 

czujnik zwężki Venturiego (by-

pass układu recyrkulacji spalin) 

oraz dodatkowej regulacji EGR.

Sterowana bezstopniowo w no-

wym położeniu klapa EGR za-

pewnia nowy zakres asymetrii: 

w zależności od zapotrzebowa-

nia spaliny mogą być dopro-

wadzane do trzech cylindrów 

dozujących w celu spalania 

w zakresie od 0 do 100%. Tym 

samym klapa EGR steruje nie 

tylko strumieniem spalin do 

układu recyrkulacji, lecz rów-

nież turbosprężarką.

Prostszy układ

Nowością jest również asy-

metryczny wtrysk. W normal-

nych warunkach eksploatacyj-

nych wtryskiwacze wszystkich 

cylindrów są zaopatrywane 

w identyczną ilość paliwa. Je-

żeli przy niższym obciążeniu 

konieczna jest regeneracja fi l-

tra cząstek spalin, wówczas 

w celu podwyższenia tempera-

tury spalin ustawiany jest wy-

soki zakres EGR do poziomu 

50%. Aby uniknąć niepełnego 

spalania powodującego wyso-

ki udział cząstek sadzy w spa-

linach, zostaje bezstopniowo 

zmniejszona ilość paliwa w cy-

lindrach 1–3 przy jednocze-

snym wzroście wskaźnika EGR 

i następuje jej zwiększenie 

w cylindrach 4–6. W skrajnych 

przypadkach ilość wtryskiwa-

nego paliwa może być zredu-

kowana do zera w  pierwszych 

trzech cylindrach, podczas gdy 

pozostałe trzy cylindry będą 

pracować jak przy pełnym ob-

ciążeniu. Redukcja ta aż do 

Silniki OM 471 przy prędkości obrotowej poniżej 800 obr/min we wszystkich 
wersjach osiągają moment obrotowy wynoszący co najmniej 2000 Nm. 
W zależności od poziomu mocy maksymalny moment obrotowy zawiera się 
w przedziale od 800 do 950 obr/min.

Nominalna prędkość obrotowa wynosi obecnie 1600 obr/min. 
Zależnie od wariantu silnika, 95% mocy maksymalnej zostaje osiągnięte 
już w zakresie od około 1300 do 1400 obr/min.
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Najnowsza wersja OM 471  390 kW, 2600 Nm

Najnowsza wersja OM 471  390 kW, 2600 Nm
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Stuttgartu wyszła na prowadzenie. Obecnie 

DAF znów jest pierwszy i w przyspieszonym 

tempie odbudowuje swoją pozycję. W I po-

łowie 2015 r. osiągnął udział 19,7%. Ogó-

łem, po ośmiu miesiącach bieżącego roku 

DAF zanotował wzrost o 35,3%. W tym 

okresie zarejestrowanych zostało 2466 róż-

nego typu ciężarówek tej marki.

Niemniej u nas, podobnie jak w innych 

krajach Europy, fundamentem DAF-a są 

ciągniki siodłowe stosowane w przewozach 

na duże odległości. 

Europa rośnie

Wzrost popytu przyczynił się do zwięk-

szenia produkcji oraz zatrudnienia w eu-

ropejskich fabrykach koncernu Paccar. 

W połowie 2015 r. w Eindhoven w Holandii 

każdego dnia z linii schodziły 182 ciężarów-

ki, a w Leyland Trucks Ltd. w Anglii – 18 

sztuk. Przy czym mowa wyłącznie o seriach 

CF i XF, stanowiących trzon oferty DAF-a. 

Na zwiększone zapotrzebowanie na po-

jazdy złożyło się szereg przyczyn, głównie 

ożywienie gospodarcze w Europie owocują-

ce powolnym, ale stabilnym wzrostem PKB. 

Polepszył się wskaźnik zaufania klientów 

i inwestorów. Na poprawę kondycji trans-

portu drogowego bezpośrednio wpłynął sys-

tematyczny spadek cen paliw. Wróciły one 

do poziomu sprzed pięciu lat. W rezultacie 

popyt na samochody ciężarowe podnosi się 

w tym roku i prawdopodobnie będzie najwyż-

szy od 6 lat, czyli od kryzysowego 2008/09. 

DAF rozwija działalność również w Azji 

i Afryce. W Turcji otworzył pierwsze, wła-

sne przedstawicielstwo. Zwiększył liczbę 

Nowoczesny pojazd bez wsparcia usług 

posprzedażnych jest niekompletny. 

Przynajmniej dla większości współ-

czesnych użytkowników, którzy wyznają 

zasadę, że podstawowym zadaniem cięża-

rówki jest zarabianie pieniędzy. 

Powrót na czoło

W połowie 2015 r., w segmencie dopusz-

czalnej masy całkowitej od 16 t wzwyż DAF 

miał w Europie 14,8% udziału w rynku 

z wyraźną tendencją zwyżkową. Jego ciągni-

ki siodłowe z udziałem 16,9% biją się o trze-

cią pozycję na naszym kontynencie ze Sca-

nią. Piąte miejsce w podwoziach o dmc 16 t

i więcej, przy udziale 10,2% oraz ta sama 

pozycja z udziałem 9,2% w klasie 6÷15,9 t 

wskazują, że domeną holenderskiej marki 

jest daleki transport w jego najbardziej ty-

powej postaci. 

W Polsce w najcięższym segmencie DAF 

notował systematyczny wzrost w latach 

2002–2012. Od 2007 r. zajmował pierwsze 

miejsce, a w 2012 r. zagarnął niemal 25% 

sprzedaży w klasie dmc 16 t i więcej. Póź-

niejsze załamanie spotkało się ze wzrostem 

sprzedaży Mercedesa, a w 2014 r. fi rma ze 

ZewsządZewsząd
DAF utrzymuje się w czołówce sprzedaży w Polsce i osiąga dobre wyniki w całej Europie. 
I tak od lat, gdyż ciężarówki to nie wszystko, co ma do zaoferowania. 

Ciągnik siodłowy DAF CF „Silent” to kolejny przykład 
dopasowania oferty dla niszowych odbiorców. Wyróżnia 
się niskim poziomem hałasu, co w szczególny sposób 
predestynuje go do pracy w dystrybucji. 
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serwisów w Arabii Saudyjskiej, Jordanii 

i Iraku. Ma nową montownię CKD na Taj-

wanie i rozpoczął działalność w Malezji. 

W Rosji, mimo dużego spadku sprzedaży 

nowych pojazdów, uruchomił 6 nowych 

placówek – jest ich teraz równo 40. 

W Afryce fi rma skupia się na Maroku, 

Algierii, Angoli i RPA. Sprzedaż na tych 

rynkach opiera się głównie na dostawach 

pojazdów używanych i części zamiennych. 

Wygładzić, dopasować

W Europie DAF stawia na rozwój no-

wych technologii sprzyjających obniżeniu 

kosztów eksploatacji. Zamknięto je pod ha-

słem „DAF Transport Effi  ciency” i stanowią 

one w dużej mierze rozwinięcie innowacji 

zastosowanych w ekonomicznej serii ATe 

z 2012 r., zgodnej z normą Euro 5. W naj-

nowszej serii CF i XF pojawiły się rozwiąza-

nia, które sumarycznie mogą przyczynić się 

do spadku zużycia paliwa nawet o 5%. Skła-

dają się na to modyfi kacje silnika, tryb Eco-

mode zautomatyzowanej skrzyni biegów, 

uwzględniający przy zmianie przełożeń 

strategię obraną przez przewidujący tempo-

mat oraz nowe pakiety aerodynamiczne. 

Na rentowność transportu mają wpływ 

także możliwości przewozowe zestawu. Tu 

również DAF ma coś do powiedzenia. Pro-

ponuje ciągniki siodłowe, które zachowu-

jąc pełną funkcjonalność typowych, mogą 

współpracować z naczepami oferującymi 

wewnętrzną wysokość wynoszącą pełne 

3 m w świetle. 

Mniej oczywiste, ale istotne korzyści 

przynoszą nowe podwozia 6×2 w serii CF 

napędzane „małym” silnikiem PX-7. Są 

dostępne z ostatnią osią z ogumieniem 

bliźniaczym (typ FAS) lub na kołach poje-

dynczych, które mogą być kierowane (FAN) 

bądź unoszone (FAR). 

Ciekawą propozycją są DAF-y CF i XF 

„model 2015”, w których nabywcy znaj-

dą nie tylko urządzenia polepszające ren-

towność eksploatacji, ale również dodatki 

znakomicie podnoszące estetykę i komfort 

kabin. 

Na koniec – nomen omen – DAF wpro-

wadził nowe, długowieczne tylne światła 

złożone z diod LED. 

Z życia ITS

W naszym kraju fi rma stale rozwija usłu-

gi. Poprzez Paccar Financial obsługiwa-

ne jest już 20% sprzedaży DAF-a. System 

telematyczny DAF Multisupport ma już 

45-procentowy udział w sprzedaży, a aktyw-

nych jest przeszło 1000 kontraktów. Wspar-

ciem dla niego są szkolenia kierowców DAF 

Eco Drive. 

Obroty autoryzowanych serwisów wzro-

sły o 10÷15%. Gęstnieje ich siatka, naj-

nowszy pojawił się we wrześniu w Opolu, 

a w 2016 r. planowane są kolejne inwestycje. 

U nas uruchomiony został PTS, czyli 

Ogólnopolski Serwis Samochodów Cięża-

rowych DAF. Działa na tej samej zasadzie, 

co ogólnoeuropejski DAF International 

Truck Service (ITS). Udziela pomocy na 

drodze i to nie tylko wtedy, kiedy dojdzie do 

wypadku czy awarii. 

Centrala ITS znajduje się przy fabryce, 

w Eindhoven. Ma to tę zaletę, że w razie 

potrzeby zawsze można zasięgnąć opinii 

zatrudnionych tu inżynierów, którzy DAF-y 

znają na wylot. 

W dużym pomieszczeniu, wypełnionym 

luźno rozstawionymi biurkami, panuje zdu-

miewający spokój. Zegary pokazują czas 

w Londynie, Eindhoven, Moskwie i Seattle 

(w sąsiednim, ale mniej znanym Bellevue 

w stanie Waszyngton znajduje się centrala 

koncernu Paccar). 

Każda z osób odbierających zgłoszenia 

ma przed sobą trzy duże monitory. Podają 

informacje o pojeździe i jego lokalizacji oraz 

umożliwiają szybki kontakt przez internet. 

Od pracowników wymaga się obowiązko-

wo znajomości 4 języków: holenderskiego, 

niemieckiego, francuskiego i angielskiego. 

Z grubsza pokrywa się to z częstością zgło-

szeń z poszczególnych krajów. Dominują 

państwa tranzytowe, czyli Niemcy i Francja. 

Wielu pracowników ITS mówi również po 

włosku i hiszpańsku. Naturalnie są osoby 

mówiące po polsku. Spośród krajów Euro-

py Wschodniej Polska dominuje w liczbie 

zgłoszeń od kierowców, co nie powinno 

dziwić, zważywszy na odsetek przewozów, 

jaki wykonują polskie fi rmy na naszym kon-

tynencie. 

Ogółem w ITS pracują 43 osoby. Każdego 

roku odbywają pół miliona rozmów. Liczba 

zgłoszeń wskazuje bieżący stan koniunk-

tury – im ich więcej, tym jej kondycja lep-

sza. Także i tu znajduje potwierdzenie fakt, 

że transport jest barometrem gospodarki. 

Większość telefonów dotyczy drobnych 

spraw, również tak banalnych jak… brak 

paliwa! Zimą typowe są zgłoszenia o kłopo-

tach z rozruchem. Często skargi dotyczą na-

czepy lub zabudowy. W pierwszej dziesiątce 

problemów na drodze są również opony. 

Zdarzają się prośby o pomoc, gdy konieczne 

jest zapłacenie mandatu w obcym kraju. Po 

przyjęciu zgłoszenia, między ITS a kierowcą 

i właścicielem pojazdu nawiązuje się „go-

rąca linia”. Na bieżąco przekazywane są in-

formacje o możliwości naprawy oraz inne, 

ważne w danym momencie dane. 

Nasilenie zgłoszeń faluje w ciągu doby. 

Od wczesnego ranka pomału rośnie, osią-

gając szczyt około godziny 14.00. Później 

maleje. Zagadką są piątki: czasem nie dzieje 

się prawie nic, czasem jest zatrzęsienie tele-

fonów. Zawsze natomiast duży ruch panuje 

przed świętami i długimi weekendami. Naj-

więcej pracy jest zimą i latem. 

Około 10% zgłoszeń skutkuje holowa-

niem pojazdu. 85% kończy się skuteczną na-

prawą w ciągu 6 godzin od chwili odebrania 

zgłoszenia. Średni koszt interwencji to 900 

euro. Przed podjęciem działań ITS kontak-

tuje się z macierzystym dilerem użytkowni-

ka pojazdu, celem sprawdzenia jego wiary-

godności fi nansowej. Charakterystyczne, że 

zgłoszenia nie rozkładają się równo pomię-

dzy wszystkich posiadaczy DAF-ów. We fl o-

tach fi rm o wysokiej kulturze technicznej, 

troszczących się o prawidłową eksploatację, 

odsetek zgłoszeń jest dwudziestokrotnie 

niższy (sic!) niż wśród użytkowników „wy-

różniających się” beztroską w stosunku do 

pojazdów. 

ITS działa w 49 krajach, 24 godziny na 

dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. 

Współpracuje z siecią liczącą 1100 placó-

wek DAF-a w całej Europie. Jest jednym 

z najważniejszych ogniw wszechstronnej 

opieki, jaką producent otacza zewsząd po-

siadaczy ciężarówek DAF. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, DAF

ITS pracuje przez okrągły rok. 
Większość zgłoszeń dotyczy banalnych 
problemów, np. takich jak brak paliwa. 

Silnik PX-7 trafił do trzy-
osiowych podwozi CF, jako 
lekka, oszczędna w zakupie 
i eksploatacji opcja. 

DAF XF z nisko położonym 
siodłem może współpracować 
z naczepami o wewnętrznej 
wysokości 3 m. 
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Polscy fi naliści zostali wyłonieni 

w eliminacjach lokalnych, które od-

bywały się od maja do lipca. W tym

roku organizatorzy postanowili zmody-

fi kować trasę konkursowego przejazdu. 

Było mniej rond i żadnej sygnalizacji 

świetlnej. Czynnik „szczęścia” został zre-

dukowany do minimum. Uczestnicy loso-

wali jeden z trzech dostępnych pojazdów 

(Renault Trucks T 460) oraz kolejność 

przejazdu. Rozgrywkę podzielono na dwa 

etapy: pierwszy wyłaniał trzech ścisłych 

fi nalistów, a drugi dwóch szczęśliwców, 

którzy mieli reprezentować nasz kraj 

w Lizbonie. 

Uczeń przerósł mistrza
Finałowa „jedenastka” pokonała 506 zawodowych kierowców, żeby zawalczyć 
na początku września o tytuł mistrza ekonomicznej jazdy Optifuel Challenge 2015 
i udział w międzynarodowym finale w Lizbonie.

Tomasz Kowalski 
z firmy Tomtrans International 
Transport, zwycięzca 
Optifuel Challenge 2015

Kierowcą zawodowym jest od 15 lat, od 
14 prowadzi własną firmę transportową. 
„To jest moja pasja. Mam swoją technikę 
jazdy i cały czas się doskonalę, więc do 
konkursu specjalnie się nie przygotowy-
wałem. Na trasie nic mnie nie zaskoczyło. 
Podczas półfinałów wyjechał mi samo-
chód, ale na odcinku finałowym wszystko 
poszło gładko”. 
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10/201516 TruckTruckVanVan&

DŁUGODYSTANSOWEDŁUGODYSTANSOWEOptifuel ChallengeOptifuel Challenge



Czynnik losowy

Aby sprawiedliwości stało się zadość, za-

wodnicy rywalizowali między sobą w gru-

pach przydzielonych do jednej ciężarówki, 

czyli do fi nału przechodził ten, kto poko-

nał trasę najbardziej ekonomicznie danym 

pojazdem. W efekcie, oczywiście pojawiły 

się głosy, że taki system eliminuje dobrych 

zawodników, którzy trafi li na mocną grupę. 

Cóż, trudno o idealne rozwiązanie.

„Wolałbym się wykazać na cięższej trasie, 

żeby były wzniesienia, a tu był płaski odci-

nek, jedno rondo, dwa wiadukty. Na tej dro-

dze za bardzo nie było można pokazać swo-

ich umiejętności, co zaowocuje tym, że będą 

mniejsze różnice w spalaniu” – komentował 

na gorąco Roman Filipiak, kierowca w fi r-

mie Ubojnia Drobiu Wróblewscy.

Trasa półfi nałowa miała 32 km i pro-

wadziła z Karpina w stronę Wyszkowa do 

Łukasz Kurcbard, 
menadżer ds. telematyki i szkoleń kierowców 
w Volvo Group Trucks Poland

W tym roku chcieliśmy zlikwidować wszystkie czynniki mogące wpłynąć 
na porównywanie nieporównywalnego. Wiadomo, że każdy pojazd mimo 
takiej samej konfiguracji, ma minimalnie inne zużycie paliwa. Konkurs zo-
stał więc tak zorganizowany, żeby wszyscy uczestnicy walczyli pomiędzy 
sobą w obrębie tego samego samochodu. Z trzech samochodów wyło-
niliśmy po jednym najlepszym półfinaliście. W finale został wylosowany 

samochód i kolejność przejazdu. Wszyscy finaliści walczyli, jadąc tym samym pojazdem. 
W tym roku zmodyfikowaliśmy również trasę. W pierwszych edycjach konkursu ustawialiśmy 
poprzeczkę bardzo wysoko, proponując ekstremalnie trudną technicznie drogę. Nie ukrywajmy 
jednak, że choć pokazuje ona potencjał do szkolenia, czyli wykazuje ogromną różnicę pomię-
dzy wynikami trenera i kursanta, pojazd stworzony do transportu długodystansowego na szlaku 
charakterystycznym dla samochodu dystrybucyjnego, nie może wykazać się niskim zużyciem 
paliwa, więc prezentowane przez nas wyniki spalania były zawyżone i nienaturalne. 
Trasa bardziej przypominająca codzienną pracę pojazdu długodystansowego pozwala pokazać 
cały potencjał, który w nim drzemie. Można było zademonstrować jak działa pakiet Eko, miękki 
tempomat czy Optiroll. Zmiana ta spowodowała również zmniejszenie dystansu pomiędzy wy-
nikami instruktorów i zawodników. Im łatwiejsza trasa, tym mniej okazji to popełnienia błędu.
Z roku na rok obserwujemy coraz wyższy poziom wyszkolenia kierowców. Coraz częściej chcą 
i próbują się cały czas doskonalić w ekonomicznej jeździe. Zmiany pojawiły się też w firmach. 
Właściciele zrozumieli, że wprowadzanie systemów motywacyjnych zachęca kierowców do tego, 
żeby jeździć racjonalnie i bezpiecznie i przywozić oszczędności do firmy. To się po prostu opłaca.
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węzła Lucynów. W ścisłym fi nale przejazd 

przebiegał w kierunku Warszawy do węzła 

Wola Rasztowska, następnie z powrotem 

w kierunku Wyszkowa (węzeł Mostówka) 

i powrót do Karpina: łącznie 36 km. 

W tym roku zawodnicy reprezentowali 

bardzo wysoki poziom wyszkolenia. Nie ma 

w tym nic dziwnego. Takich konkursów 

w ostatnich latach sporo przybyło, kierowcy 

coraz częściej przechodzą profesjonalne szko-

lenia, wzrasta również poziom ekonomicz-

nej świadomości wśród właścicieli fl ot. Do 

wyjątkowo dobrego wyniku przyczyniła się 

również łatwiejsza trasa, gdy mniej jest moż-

liwości potknięć, łatwiej jest osiągnąć dobry 

wynik. W efekcie różnica pomiędzy instruk-

torami nauki jazdy Renault Trucks a zawodni-

kami była nie wielka: 23,3 l/100 km trenerów 

Renault Trucks do 24,2 l/100 km uzyskane 

przez najoszczędniejszego kierowcę. Pomię-

dzy zawodnikami wyniki spalania bardziej 

się różniły. Część postawiła na jazdę szybszą, 

ryzykując dodatkowo spalone litry. Warto 

jednak podkreślić, że o zwycięstwie w kon-

kursie organizowanym przez Renault Trucks 

w Polsce, nie decyduje sam wynik spalania, ale 

stosunek prędkości do zużycia paliwa. W ten 

sposób producent od lat przekonuje właści-

cieli fl ot, że ekonomicznie nie znaczy powoli.

Instruktorzy pokonani

Siódma edycja Optifuel Challenge przej-

dzie do historii, jako ta, w której zawodni-

cy pokonali instruktorów. Zdarzyło się to 

podczas fi nału. Najlepszy kierowca pojechał 

minimalnie lepiej wyznaczoną trasę od tre-

nerów. Czyli miał najlepszy stosunek pręd-

kości do zużycia paliwa. Już roku temu róż-

nica między instruktorami Renault Trucks 

a zawodnikami sięgała zaledwie 23%, w tym 

roku – 4%. Średnia prędkość w tym roku 

wynosiła 58 km/h, średnie zużycie paliwa 

uczestników – 27,2 l/100 km, a instrukto-

rów – 26,1 km/100 km.

Wszystkie przejazdy konkursowe odby-

wały się z wykorzystaniem w pełni obcią-

żonych zestawów (ponad 22 tony ładunku 

na każdej z naczep). Renault Trucks T były 

wyposażone w pakiet „Fuel Eco”.

Nasz kraj podczas międzynarodowego 

fi nału w październiku będą reprezentować: 

Tomasz Kowalski z fi rmy Tomtrans Interna-

tional Transport (wyniki: 24,7 i 26,4 l/100 km)

oraz Cezary Kopiczko z fi rmy PTS Cezar 

(wyniki: 25,8 i 27,7 l/100 km). Trzeci był 

Grzegorz Gapiński z fi rmy MTC Gapiński 

(wyniki: 26,5 i 28,4 l/100 km). Należy jednak 

podkreślić, że cała jedenastka to prawdziwi 

mistrzowie, którzy pokonali rzesze kierow-

ców podczas regionalnych eliminacji. 

Trzymamy kciuki za naszą reprezentację. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Renault

Grzegorz Gapiński, kierowca w firmie 
MTC Władysław Gapiński, trzecie miejsce 
w polskiej edycji Optifuel Challenge 

Zawodowy kierowca od 7 lat. Zaczął zaraz po zdaniu egza-
minu na prawo jazdy. Na co dzień jeździ Renault Magnum. 
Najczęściej do Włoch, Francji, Europy Zachodniej. W kon-
kursie Optifuel wziął udział przez przypadek. Pojechał 
z kolegą na eliminacje i wystartował. „W półfinale trasa była 
dość prosta, gorzej było w finale. Musiałem przepuścić sa-
mochód na krzyżówce, co trochę pokrzyżowało mi plany” 
– tak komentował swój przejazd zaraz po powrocie z trasy. 

Cezary Kopiczko z firmy 
PTS Cezar Marek Kopiczko, zajął drugie miejsce 
w konkursie Optifuel Challenge 2015

W firmie ma zadania mieszane, trochę zarządza, 
czasami, jak jest potrzeba, jeździ. Nigdy nie jeź-
dził ciężarówkami marki Renault. Eliminacje do 
konkursu Optifuel to jego pierwszy kontakt z tymi 
pojazdami. „Wystartowałem z rozpędu. Wróciłem 
z trasy i miałem od razu wyruszyć w drugą. Musiałem 
tylko zrobić 9 godzin pauzy. Umyłem się, przespałem 
chwilkę i mnie obudzili, żebym pojechał na eliminacje. 
I udało się. Podczas jazdy finałowej na samym począt-

ku, gdy się rozpędzałem, wyjechał mi jakiś samochód. Musiałem zwolnić, tracąc całą energię, 
którą zużyłem do rozpędzania. Później toczyłem się za nim wolniej niż bym mógł”.

Moment, na który wszyscy czekali. Wyniki zostały ogłoszone podczas wieczornej gali. Najbardziej 
ekonomicznie finałową trasę przejechał Tomasz Kowalski z firmy Tomtrans International Transport, 
nie tylko pokonał dwóch pozostałych zawodników, ale również trenera Renault Trucks.

W półfinałach zawodnicy pokonywali konkursową trasę trzema identycznymi zestawami. 
Kierowcy byli przydzieleni do każdego z nich. Do finału przechodził ten, kto przejechał najbardziej 
ekonomicznie wyznaczony odcinek drogi danym pojazdem. 

www.truck-van.pl
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OCHRONA ŚRODOWISKA
Silniki Euro VI z wyjątkową

technologią HI-SCR: niższa emisja spalin
i zużycie paliwa mniejsze nawet

o 8% bez stosowania technologii
recyrkulacji spalin EGR.

BEZPIECZEŃSTWO
Zaawansowany system hamowania awaryjnego,

system ostrzegania przed niezamierzonym 
opuszczeniem pasa ruchu,

tempomat adaptacyjny, przyciski na kierownicy,
poduszka powietrzna kierowcy.

WSZECHSTRONNOŚĆ
Ponad 11 000 możliwych konfiguracji.

Dostępna również wersja 4X4.
8 rodzajów kabiny.

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA I PRACY.

_    Nowa stylistyka: całkowicie odmieniony wygląd zewnętrzny oraz odświeżone,  
ergonomiczne wnętrze z niezwykle wygodnym fotelem kierowcy i nowym mobilnym biurem.

_    Nowe osiągi: 7 silników o mocy od 160 do 320 KM, z czego dwa (nowe silniki Tector 5 o mocy  
160 i 190 KM) zoptymalizowane pod kątem zapewniania wyższego momentu przy niższej 
prędkości obrotowej.

_     Obniżony całkowity koszt posiadania dzięki oszczędniejszym silnikom  
i rozwiązaniom telematycznym.

NOWY EUROCARGO: DOSKONAŁY JAK ZAWSZE.
W W W . I V E C O . P L

WYZNACZA 
MIEJSKI RYTM

IVECO rekomenduje



Nowe opony mają zapewnić większą 

mobilność. Wyniki ankiety przepro-

wadzonej przez Goodyeara wśród eu-

ropejskich fl ot potwierdzają, że stosowanie 

opon zimowych w pojazdach ciężarowych 

pomaga optymalizować działalność bizne-

sową zimą. 

Najnowsze opony zimowe Goodyeara to 

Ultra Grip Max S na oś kierowaną i Ultra 

Grip Max D na oś napędową. Ich podstawo-

wą zaletą jest wysoki poziom trakcji przez 

całą zimę, nawet mimo zużywania się bież-

nika. Opony oznaczone są trzema szczytami 

górskimi i  płatkiem śniegu (3PMSF) oraz 

symbolem M+S. Nawet po zużyciu 50% 

bieżnika ogumienie nadal kwalifi kuje się do 

oznaczenia 3PMSF. 

W poszukiwaniu 
trakcji 

W oponach Ultra Grip Max zastosowa-

no dwie nowe technologie: inteligentnych 

bloków (IntelliMax Block Technology) 

oraz krawędzi (IntelliMax Edge Technolo-

gy). Dzięki tym rozwiązaniom opony zy-

skują lepszą przyczepność przez cały okres 

eksploatacji. Podłużne bloki mają kształt 

rombów z profi lowanymi blaszkami o zróż-

nicowanej głębokości. Klocki bieżnika mają 

różną sztywność, co maksymalizuje uchy-

lenie blaszek, zapewniając optymalną przy-

czepność na śniegu i lodzie. Z kolei kontu-

rowane blaszki o naprzemiennym układzie 

zapewniają optymalną sztywność bieżnika 

na całej powierzchni styku opony, co prze-

kłada się na regularne zużycie i potencjalnie 

długie przebiegi. 

Duża liczba zwężających się, ustawionych 

pod odpowiednim kątem krawędzi tnących 

optymalizuje kontakt opony z drogą, szcze-

gólnie na śliskich nawierzchniach. 

Nowe opony Ultra Grip Max S na oś kie-

rowaną zapewniają stabilność w  zakrętach 

oraz krótką drogę hamowania na śniegu 

i lodzie. Wyróżniają się lepszą o 5% przyczep-

nością na śniegu i taką samą żywotnością, 

co poprzedni model – Goodyear Ultra Grip 

WTS. Po zużyciu bieżników do połowy przy-

czepność nowego modelu jest o 30% wyższa 

niż poprzedniczki. Natomiast w porównaniu 

z wielosezonową oponą dla pojazdów cięża-

rowych KMAX S, opona Ultra Grip Max S 

oferuje przyczepność lepszą o 23%. 

Równomierny rozkład 
ciśnienia

Nowe właściwości bieżnika to m.in. za-

sługa komputerowego modelowania kon-

turu wnęki i geometrii elementów usztyw-

niających bloki bieżnika. Przekłada się to 

na równomierny rozkład ciśnienia we-

wnątrz opony oraz poprawę zachowania 

w zakrętach i optymalne poczucie kon-

troli nad pojazdem. Technologia głębo-

kich składanych blaszek zapewnia dobre 

parametry hamowania i trakcji na śniegu 

przez cały okres eksploatacji ogumienia. 

Dalszą poprawę hamowania oraz trakcji 

na śniegu uzyskano, stosując agresywne 

krawędzie rowków obwodowych, które 

tworzą dodatkową krawędź na powierzch-

ni bieżnika. Zoptymalizowano również 

nachylenie, sztywność i geometrię bloków, 

aby zapewnić wysoki poziom mobilności 

i długie przebiegi. Nowe opony Ultra Grip 

Max S są dostępne od połowy 2015 r. 

w rozmiarach 315/80R22,5 i 315/70R22,5 

High Load.

Natomiast Ultra Grip Max D charaktery-

zuje się stałą, imponującą przyczepnością, 

którą osiągnięto dzięki nowej technologii 

kształtowania rowków. W ten sposób utrzy-

mują one swoją formę przez cały okres eks-

ploatacji opony. Najważniejszą zaletą Ultra 

Grip Max D jest utrzymanie wysokiego po-

ziomu trakcji także w sytuacji, gdy bieżnik 

jest częściowo wyeksploatowany. Trakcja 

na śniegu jest o 40% lepsza w porównaniu 

z oponą 315/80R22,5 Ultra Grip WTD, 

nawet przy bieżniku zużytym do połowy 

i o 11% lepsza niż w wielosezonowej opo-

nie KMAX D, która również ma oznaczenie 

3PMSF. Ultra Grip Max D pozwala o  15% 

obniżyć koszty przejazdu, dzięki wydłuże-

niu przebiegu.

W Ultra Grip Max D zastosowano kie-

runkową rzeźbę bieżnika w kształcie lite-

ry V, co ograniczyło hałas i poprawiło trak-

cję. Natomiast kulista konstrukcja u pod-

stawy blaszek zwiększyła liczbę krawędzi 

wchodzących w kontakt ze śniegiem, co 

przekłada się na lepszą trakcję i przyczep-

ność. Podobnie jak w przypadku opon na 

oś kierowaną, poprawiono też parametry 

hamowania na śniegu, stosując agresyw-

ne krawędzie rowków na całym obwodzie 

opony, co ostatecznie zwiększa powierzch-

nię krawędzi bieżnika. Wysoki poziom 

sprawności na śniegu i długie przebiegi 

uzyskano dzięki optymalizacji kąta nachy-

lenia, sztywności i geometrii bloków oraz 

szerokości żebra. 

Nowe opony Ultra Grip MAX S i D 

są dostępne w  rozmiarach 315/80R22,5 

i 315/70R22,5. 

Jednocześnie z wprowadzeniem nowej 

linii opon zimowych na rynku dostępne są 

wersje bieżnikowane na gorąco TreadMax 

Ultra Grip Max D oraz na zimno Ultra Grip 

Max D UniTac. ▐

Fot. Goodyear

Lepsza 
mobilność zimą
Do 40% więcej przyczepności nawet po zużyciu połowy bieżnika 
oraz o 15% wydłużone przebiegi. Goodyear wprowadza Ultra Grip 
Max – nową linię opon zimowych do pojazdów ciężarowych.
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B ridgestone TPMS pozwala na szybkie 

monitorowanie ciśnienia w oponach 

całej fl oty z ograniczonymi przestoja-

mi pojazdów. Program gromadzi dane cen-

tralnie i bezpośrednio informuje partnera 

serwisowego o konieczności podjęcia dzia-

łań niezbędnych do utrzymania optymalne-

go stanu ogumienia.

Minimalizacja kosztów

TPMS pomaga zmniejszyć ukryte koszty 

operacyjne za pomocą systemu czujników 

zainstalowanych na zaworach opon. Każ-

dy czujnik ma wbudowany nadajnik, który 

bezprzewodowo wysyła dane do bramki 

TPMS co 6 sekund. Za każdym razem, gdy 

pojazd wyposażony w system monitorowa-

nia ciśnienia w oponach przejeżdża przez 

bramkę, odbiorniki zbierają dane i przesy-

łają je w celu przetworzenia do centralne-

go serwera za pośrednictwem sieci GPRS. 

Oprogramowanie sieciowe do zarządzania 

fl otą porównuje dane i wysyła automatycz-

ne powiadomienia o konieczności serwi-

sowania do właściwego menedżera fl oty 

i usługodawcy, w przypadku gdy ciśnienie 

powietrza w oponie spadnie poniżej zde-

fi niowanego poziomu tolerancji. Program 

wskazuje, która opona jest niedopompowa-

na, tak aby można było szybko interwenio-

wać. W przypadku mniejszych fl ot nowa 

aplikacja na telefony, w połączeniu z ręcz-

nym odbiornikiem, może stanowić ekono-

miczną alternatywę dla bramki.

20% opon ma złe ciśnienie

Ciśnienie powietrza wpływa nie tylko na 

opór toczenia, ale także na zużycie opon. 

Opony z niskim ciśnieniem powietrza zu-

żywają więcej paliwa i szybciej wymagają 

wymiany. Zmniejszenie przebiegu oznacza, 

że trzeba produkować więcej opon, zużywa-

jąc więcej surowców i więcej energii. Dane 

zebrane przez Bridgestone Europe w czasie 

instalowania czujników potwierdzają, że ci-

śnienie w 20% opon we fl otach, które go nie 

monitorują, jest co najmniej 10% poniżej 

zalecanego poziomu, z tego 5% ma ciśnienie 

o 20% niższe od zalecanego. Innymi słowy 

– jedna na pięć opon w typowej fl ocie nega-

tywnie wpływa nie tylko na środowisko, ale 

także na efektywność operacyjną fl oty, a tym 

samym konkurencyjność.

Od wprowadzenia innowacyjnego sys-

temu monitorowania ciśnienia w opo-

nach Bridgestone w maju 2013 r., w 36 fl o-

tach w całej Europie zainstalowano ponad 

24 000 czujników. Szacuje się, że dzię-

Ciśnienie pod kontrolą
System TPMS firmy Bridgestone umożliwia właścicielom 
flot elektroniczne sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu, 
a tym samym przedłużenie jego żywotności, zwiększenie 
bezpieczeństwa i obniżenie kosztów paliwa.

Czujniki zainstalowane na zaworach opon 
bezprzewodowo wysyłają dane do bramki TPMS. 
Dane są następnie przesyłane za pośrednictwem 
sieci GPRS do menedżera floty.

Marek Drewniak, 
dyrektor sprzedaży opon ciężarowych Bridgestone Sales Polska

Bridgestone inwestuje w rozwój opon o niskim oporze toczenia 
i długiej żywotności. Jednak zapewnianie maksymalnej wydajności 
i trwałości nie dotyczy wyłącznie etapu projektowania. Dodatkowo ko-
nieczne jest utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w oponach pod 
różnym obciążeniem i w różnych warunkach drogowych i temperatu-
rowych, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, wydajność 

i zmniejszyć wpływ na środowisko. To jest zadanie dla naszego innowacyjnego systemu 
monitorowania ciśnienia w oponach.

ki temu systemowi obniżono emisję CO2 

o 2000 t, co odpowiada zanieczyszcze-

niu powstałemu na skutek użytkowania 

21 mniejszych ciężarówek w ciągu roku. 

TPMS wydłużył okres eksploatacji opon 

o dodatkowe 210 mln km, zmniejszył liczbę 

awarii (o 319) i zwiększył liczbę bieżnikowa-

nych karkasów (o 239).

System monitorowania ciśnienia w opo-

nach stanowi część programu Bridgestone 

Total Tyre Care, mającego pomóc fl otom 

w utrzymaniu ścisłej kontroli kosztów zwią-

zanych z oponami. Program ten składa się 

z trzech części: Total Tyre Life opierającej się 

na wielokrotnej eksploatacji karkasów Brid-

gestone i technologii bieżnikowania fi rmy 

Bandag, Total Tyre Services gwarantującej 

maksymalną wydajność fl ot dzięki usługom 

serwisowania, kontroli i pomocy świadczo-

nym przez sieć ogólnoeuropejskich partne-

rów Bridgestone oraz Total Tyre Systems, 

który dostarcza informacje o stanie opon za 

pomocą narzędzi do monitorowania i śledze-

nia – Bridgestone Toolbox i TPMS. ▐

Fot. Bridgestone
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Dwupaliwowe
Szukanie oszczędności w eksploatacji pojazdów 
to niekończąca się droga. Realną alternatywą zasilania 
silników miał być niegdyś bioetanol lub DME, czyli eter 
dimetylowy, jednak nie dorównały one oszczędnym dieslom 
czy ekologicznym zasileniom gazowym.

Typowa instalacja składa się ze zbiornika gazu, re-
duktora/parownika LPG z czujnikiem temperatury, 
filtra gazu, czujnika ciśnienia gazu, wtryskiwaczy 
umieszczonych w kolektorze dolotowym, czujnika 
temperatury spalin i elektronicznego sterownika. 
Wtrysk gazu następuje do kolektora dolotowego, 

a wtrysk oleju napędowego – fabryczną instalacją, 
bezpośrednio do komory spalania silnika. W więk-
szości instalacji gaz jest wtryskiwany jednym lub 
kilkoma wtryskiwaczami, w zależności od mocy 
maksymalnej silnika. Gaz ze zbiornika przepływa 
przez reduktor/parownik, w którym z fazy ciekłej 
zamieniany jest na fazę lotną. Reduktor/parownik 
jest podgrzewany cieczą z układu chłodzącego 
silnika. Następnie gaz w fazie lotnej jest kiero-
wany przez filtr do wtryskiwaczy umieszczonych 
w kolektorze dolotowym najczęściej przed lub za 
turbosprężarką. Ilość gazu kierowana do wtry-
skiwaczy obliczana jest przez sterownik elektro-
niczny instalacji gazowej na podstawie informacji 
o obciążeniu silnika, prędkości obrotowej wału kor-
bowego, temperatury spalin i informacji z dodatko-
wych czujników, jeśli dana instalacja je posiada.

O statnim „hitem” na naszym rynku są 

zestawy montażowe instalacji gazo-

wej propan-butan (LPG) przeznaczo-

ne do silników z zapłonem samoczynnym 

stosowanych w autach ciężarowych. Silnik 

spala olej napędowy i gaz LPG jednocze-

śnie. Ponieważ gaz jest tańszy, można zaosz-

czędzić na paliwie.

Za i przeciw

Zasilanie silników gazem ma tyle samo 

zwolenników, co przeciwników. Część 

przewoźników z dużą dozą ostrożności 

traktuje informacje o oszczędnościach 

poczynionych dzięki montażowi instalacji 

gazowej i bacznie przygląda się tym od-

ważnym, którzy się na taki krok zdecydo-

wali. Ci, którzy eksploatują takie instalacje, 

najczęściej chwalą się korzyściami. Paliwo 

gazowe, obojętnie, czy jest to gaz ziemny, 

czy LPG, jest ekologiczne i ekonomicz-

ne. Jednak z gazem ziemnym jest sporo 

problemów. Choćby takie, że tankowanie 

pojazdu trwa długo, a w transporcie liczy 

się każda godzina. Ponadto liczba stacji 

tankowania gazu ziemnego jest w Polsce 

symboliczna, tymczasem LPG tankuje się 

błyskawicznie (tak jak ON) i dostępny jest 

u nas powszechnie.

Rzecz polega na dodaniu niewielkiej ilości 

gazu LPG (10÷30%) do silnika zasilanego 

olejem napędowym. Rozwiązanie jest o tyle 

proste, że nie wymaga ingerencji w dieslow-

ski układ zasilania, zarówno w część me-

chaniczną (wysokociśnieniową), jak i ste-

www.truck-van.pl
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Krystian Szymczak, 
dyrektor handlowy firmy Car-Gaz

Rynek Diesel-LPG/CNG nadal skupia się na ręcznym dopasowywaniu 
ilości wtryskiwanego gazu w silniku wysokoprężnym w trakcie testów 
drogowych lub w hamowniach podwoziowych. Ręczne ustawianie 
mamy już dawno za sobą. Obarczone to było zbyt dużym ryzykiem jak 
np. spalanie stukowe, łatwy sabotaż, poleganie na wiedzy montażysty 

itp. Solaris Diesel Dual Fuel tym właśnie różni się od pozostałych rozwiązań diesel-gaz. 
Nie jest to już instalacja, jaką wszyscy znaliśmy dotychczas i jaką nadal proponuje wielu 
producentów. To zaawansowany system dający nam pełną kontrolę nie tylko nad zużyciem 
gazu i oleju napędowego, ale również wydajnością systemu i kierowcą. Dostęp do naszego 
systemu w trybie online otworzył nam kolejne możliwości, takie jak zdalna diagnostyka 
i konfiguracja, śledzenie parametrów pracy silnika i systemu gazowego z automatycznym 
powiadamianiem o wydarzeniach mających wpływ na wydajność i bezpieczeństwo.

rownik elektroniczny. Niewielka ilość LPG 

jest wprowadzana do silnika za pośrednic-

twem systemu zasysania powietrza. Gaz ten 

działa jak katalizator, zapewniając spalenie 

prawie całej ilości wtryskiwanego oleju na-

pędowego. Oznacza to wzrost sprawności 

silnika i prowadzi do mniejszego zapotrze-

bowania na olej napędowy. Jak deklarują 

sprzedawcy, taki dwupaliwowy silnik uzy-

skuje większą moc maksymalną i większy 

moment obrotowy, a także emituje mniej 

tlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu 

(o 90%) i cząstek stałych (aż o 90%). Dodat-

kową zaletą stosowania takiego paliwa jest 

cicha praca silnika. Oszczędności paliwa się-

gają 10÷20%.

Największym zagrożeniem dla die-

sla podczas spalania LPG jest możliwość 

wystąpienia tzw. spalania stukowego. To 

proces chaotycznego i nierównomiernego 

spalania mieszanki paliwowo-powietrznej 

w różnych częściach komory spalania, pod-

czas którego fala zapalającej się mieszanki 

przemieszcza się z ogromną prędkością do-

chodzącą do 1000 m/s (przy prawidłowym 

spalaniu 30÷60 m/s). Zjawisko to objawia 

się w postaci stuków. Powoduje nadmierne 

mechaniczne obciążenie tłoków, korbowo-

dów i innych elementów silnika oraz silne 

jego nagrzewanie się. Możliwość wystąpie-

nia spalania stukowego wynika z właściwo-

ści fi zykochemicznych gazu LPG, który pod 

tym względem jest paliwem zbliżonym do 

benzyny.

Zasadnicze jest pytanie o trwałość silni-

ka zasilanego gazem LPG. Nie ulega jednak 

wątpliwości, że ewentualne skrócenie ży-

wotności jednostki napędowej może wy-

nikać z występującego okresowo spalania 

stukowego. Wyeliminowanie tego zjawiska 

zależy od konstrukcji instalacji gazowej, 

dlatego zakładanie najprostszej może nie 

przynieść spodziewanych efektów.

Pokonać spalanie 
stukowe

Pierwsze instalacje zasilania silnika Die-

sla gazem LPG powstały w Australii, gdzie 

ciężarówki poruszają się ze stałą prędkością 

na bardzo długich dystansach. W tych wa-

runkach wystąpienie spalania stukowego 

jest stosunkowo niewielkie. W prostych in-

stalacjach urządzeniem, które ma zapobiec 

spalaniu stukowemu, jest czujnik tempera-

tury spalin (tzw. termopara). Na podstawie 

informacji o nagłym wzroście temperatury 

spalin sterownik LPG natychmiast zmniej-

sza lub odcina dawkę gazu. Skuteczność 

instalacji LPG zależy więc od szybkości za-

działania czujnika temperatury spalin. Przy 

szybko zmieniających się obciążeniach sil-

nika czujnik temperatury spalin może nie 

wystarczyć. W nowoczesnych instalacjach 

stosuje się dodatkowo czujnik spalania 

stukowego mierzący częstotliwość drgań 

kadłuba silnika. W najnowszych rozwiąza-

niach do obliczania dawki gazu wykorzy-

stuje się m.in. cztery czujniki: podciśnienia 

MAP, spalania stukowego, temperatury spa-

lin i sondę lambda. Uwaga konstruktorów 

skierowana jest również na coraz dosko-

nalsze i bardziej skomplikowane algorytmy 

sterowania (obliczenia ilości podawanego 

gazu), uwzględniające jazdę z włączonym 

hamulcem długotrwałego działania (tzw. 

„górskim”) czy tempomatem.

Przed konstruktorami instalacji gazowych 

stoi jeszcze kilka innych problemów. Np. jak 

wpływa stosunek gazu do oleju napędowe-

go na odporność na spalanie stukowe. Dość 

istotny jest również stan techniczny aparatu-

ry wtryskowej, gdyż instalacje gazowe są za-

kładane raczej do starszych pojazdów.

Nie stracić gwarancji

Dostępne na naszym rynku instalacje 

powodują, że silnik pracuje w systemie 

dwupaliwowym – w pewnych zakresach 

spala gaz z olejem napędowym, ale w pew-

nych sytuacjach zużywa wyłącznie olej na-

pędowy. W większości instalacji silnik na 

biegu jałowym pracuje wyłącznie na oleju 

napędowym. Również z chwilą osiągnię-

cia obrotów zbliżonych do maksymalnych 

i podczas hamowania silnikiem, gaz nie jest 

podawany.

Instalacja gazowa zbudowana jest w taki 

sposób, że nie ingeruje w fabryczny układ 

zasilania silnika w olej napędowy, ani 

w elektroniczny sterownik pracy silnika. 

Instalację gazową można więc zdemon-

tować. Jednak w większości producenci 

Instalacja układu zasilającego LPG w silniku o zapłonie samoczynnym jest bardziej skomplikowana 
i droższa niż przy zapłonie iskrowym, a oszczędności przynosi dopiero po kilkuset tysiącach 
kilometrów. Pojazdy zasilane gazem wymagają corocznych przeglądów rejestracyjnych na stacji SKP. 
Zakres takiego przeglądu jest większy w porównaniu do pojazdów jednopaliwowych ze względu 
na konieczność sprawdzenie poprawności montażu oraz funkcjonowania układu zasilania gazem.

www.truck-van.pl
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Grzegorz Jarzyński, 
prezes zarządu Elpigaz

Firma Elpigaz oferuje kilka rozwiązań systemów Dual Fuel w za-
leżności od silnika i pojazdu oraz charakteru pracy urządzenia, do 
którego ma być zastosowane zasilanie dwupaliwowe. Najprostsze 
w montażu są systemy typu FG-Full Group – DEGAmix FG i VELA 
Diesel – z jednomiejscowym doprowadzeniem gazu na dolocie po-

wietrza do silnika. Systemy te sprawdzą się w silnikach, w których w niedużym za-
kresie lub stosunkowo rzadko występują zmiany obciążenia – np. ciągniki rolnicze. 
Bardziej skomplikowane w montażu są systemy sekwencyjne – DEGAmix SEQ – z indywi-
dualnym doprowadzeniem gazu do każdego cylindra i wtryskiem w określonej fazie cyklu 
pracy poszczególnych cylindrów w zależności od prędkości obrotowej silnika. Tego typu 
rozwiązanie pozwala na precyzyjne podawanie gazu, co ma szczególne znaczenie w silni-
kach pracujących z częstymi i szerokimi zmianami obciążenia – np. autobusy i inne pojaz-
dy pracujące głównie w ruchu miejskim. Warto nadmienić w tym miejscu, że większość 
systemów oferowanych na rynku nie ma takiego rozwiązania – oddzielne podanie gazu 
do każdego cylindra w tych systemach nie uwzględnia zmian momentu wtrysku gazu 
przy różnych prędkościach obrotowych silnika. Krótko reasumując, ten sam autobus, 
z tym samym silnikiem poruszający się w ruchu międzymiastowym przy niewielkich zmia-
nach wielkości obciążenia (liczbie pasażerów) będzie miał dobre rezultaty ekonomiczne 
przy zastosowaniu systemu typu Full Group, ale w przypadku wykorzystania takiego sa-
mego typu autobusu do jazdy po mieście, gdzie będzie musiał się często zatrzymywać po-
między przystankami i obciążenie (liczba pasażerów) będzie się znacząco różniła pomię-
dzy poszczególnym odcinkami – bez wątpienia korzystniejszy będzie system sekwencyjny 
– DEGAmix SEQ.

nie godzą się na zagazowanie ich silników 

i cofają gwarancję. Dlatego instalacje ga-

zowe są zakładane raczej do starszych po-

jazdów, a więc są to ciężarówki najczęściej 

co najmniej 3-letnie. Producenci pojazdów 

ciężarowych na razie nie akceptują takich 

przeróbek i każda taka ingerencja w stosun-

kowo nowym pojeździe mogłaby się skoń-

czyć utratą gwarancji.

Jako pierwszy, instalację LPG do silników 

Diesla wprowadził na polski rynek gdań-

ski Elpigaz (system DEGAmix). Obecnie 

dostępne są instalacje LPG do ciężarówek 

trzech producentów: Elpigaz (DEGAmix), 

Europegas (Oscar-N Diesel) i Car-Gaz (So-

laris Diesel). 

Praktyka

Przeróbki na gaz nie są jeszcze powszech-

ne w Polsce, ale cieszą się coraz większym 

zainteresowaniem właścicieli pojazdów. Za-

zwyczaj przewoźnicy decydują się na „zaga-

zowanie” pojedynczych sztuk aut i traktują 

to jako długotrwały test.

Montaż instalacji trwa do dwóch dni. 

Instalacja gazowa w przypadku dużych 

pojazdów, ciągników siodłowych, wyposa-

żonych w dwa zbiorniki oleju napędowego, 

nie powoduje zwiększenia ich masy wła-

snej, a więc nie umniejsza ich ładowności. 

Po prostu odejmuje się jeden bak i w to 

miejsce zakłada zbiornik na LPG. I tak jest 

w 90% przeróbek. Na system udzielana jest 

najczęściej gwarancja na dwa lata lub 100 

tys. km przebiegu, a potem przeprowadza-

ny jest tak zwany duży serwis, czyli wymia-

na reduktora i wtryskiwaczy. Serwisanci 

zapewniają, że założenie instalacji LPG nie 

powoduje zmiany cyklu przeglądów pojaz-

du ani skrócenia okresów między wymianą 

oleju. Przeglądu, kalibrowania i wymiany 

fi ltrów wymaga tylko sama instalacja gazo-

wa, najczęściej co 40÷60 tys. km.

Czy są jeszcze inne wymogi i formalno-

ści po założeniu instalacji LPG do cięża-

rówki? Czy trzeba jechać do stacji kontroli 

pojazdów? Nie, bo zakłady montażowe 

mają już stosowne uprawnienia. Właściciel 

ciężarówki udaje się tylko do wydziału ko-

munikacji, z wyciągiem ze świadectwa ho-

mologacji i atestem zbiornika po pieczątkę 

w dowodzie rejestracyjnym.

Firmy oferujące instalacje LPG do 

ciężarówek twierdzą, że z miesiąca na 

miesiąc rośnie zainteresowanie branży 

transportowej gazowym zasilaniem aut. 

W Polsce to dopiero początek, ale temat 

jest rozwojowy. Zwłaszcza, że nie ma 

ograniczeń, na gazie może jeździć każda 

ciężarówka. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański, Solaris Diesel, 

Car-Gaz , Elpigaz

Zasilanie dwupaliwowe: wyłącznie olejem napędowym lub olejem napędowym z dodatkiem gazu. 
Pomysł jest wzorowany na rozwiązaniach stosowanych w silnikach iskrowych (benzynowych). 
Gaz w fazie lotnej jest wtryskiwany do kolektora dolotowego, a zmniejszona dawka oleju 
napędowego służy do zainicjowania zapłonu. Z dotychczasowych badań i doświadczeń 
eksploatacyjnych wynika, że takie instalacje pozwalają na zmniejszenie zużycia oleju napędowego 
od 15 do 30% przy podaniu w jego miejsce LPG, oraz od 35 do 50% w przypadku CNG. 
Na zdjęciach elementy montażowe układów Oskar-N Diesel oraz Solaris Diesel.
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P ikapy stanowią 1/3 wszystkich lekkich 

pojazdów użytkowych sprzedawa-

nych na świecie. W 2014 r. na całym 

globie znalazło nabywców 5 mln pikapów. 

Jest się o co bić. 

Koniec ze zwlekaniem

Renault ma znikome doświadczenie 

z pikapami. Ostatnio produkowało je 

pod marką Dacia. Wcześniej unikało ich. 

Przez krótki czas w latach 50. oferowało 

Colorale Pick-up o ładowności 800 kg. 

Rodzina modelu Colorale obejmowała 

także kombi i furgonetkę. Te uniwersalne 

auta przeznaczone były głównie dla fran-

cuskich kolonii w Afryce. Była to zatem 

produkcja niszowa. 

Teraz marka chce włączyć się do głów-

nego nurtu. Rynek pikapów dzieli wg 

tonażu i cech konstrukcyjnych na trzy 

klasy. Pierwsza to półtonówki – takie 

jak Dacia Logan Pickup. Stanowią one 

obecnie 3% rynku, ale spodziewany jest 

przeszło 10-krotny wzrost ich udziału 

w ciągu najbliższych 4 lat. Kolejne to po-

jazdy jednotonowe – typowe w Europie 

„duże” pikapy, jak Nissan NP300 czy Ford 

Ranger. Obecnie opanowały 17% rynku, 

a mają urosnąć o 2 punkty procentowe. 

I duże pikapy – typowe dla USA i Kanady 

– stanowią 18% rynku. 

Samochody dostawcze Renault mają 

mocną pozycję nie tylko w Europie, ale brak 

własnego pikapa sprawiał, że zbyt wielu 

potencjalnych nabywców omijało dilerów 

z rombem na szyldzie. Firma rzuca się od 

razu na głęboką wodę. Inwestuje w samo-

chody z dwóch, spośród trzech wspomnia-

nych wyżej segmentów. 

Pół tony i cała

W Ameryce Południowej zadebiutowała 

już Dacia Oroch. Jest to rekreacyjny pikap 

z 4-drzwiową, 5-miejscową kabiną, krótką 

skrzynią ładunkową i napędem 4×4 zbudo-

wany na bazie Dacii Duster. Auto prezen-

tuje się bardzo dobrze, lecz nie przewiduje 

się jego sprzedaży w Europie. Być może 

Renault czerpie naukę z wcześniejszych do-

świadczeń, kiedy to na niektórych rynkach 

furgonetka Dacia Dokker zepchnęła na 

margines Renault Kangoo. 

Dla Europy, a także pozostałych rynków, 

na których działa, Renault ma w zanadrzu 

inną, wielką nowość: pikapa klasy 1-tono-

wej. Pojawi się w pierwszym półroczu 2016 r.

Jak można było się spodziewać, bazuje na 

najnowszym Nissanie NP300, co oznacza 

również, że będzie miał kuzyna w postaci 

nowego pikapa Mercedesa. Stuttgart też ma 

chrapkę na nowy segment, a co ciekawe in-

teresuje się z grubsza tymi samymi rynkami, 

co Renault. W grę wchodzi Europa, Amery-

ka Łacińska, RPA i Australia. 

Francuzi i Niemcy zamierzają póki co 

unikać Ameryki Północnej, która wpraw-

dzie „pikapami stoi”, ale wymaga od in-

westorów zainteresowanych nią solidnego 

przygotowania. Nissan jest tam od dzie-

siątków lat z NP300/Nawarą, zwaną za 

oceanem Frontier i jego poprzednikami. 

Mimo to dopiero w 2003 r. porwał się na 

rynek tradycyjnych, amerykańskich dużych 

pikapów, proponując model Titan. Wóz się 

przyjął, choć w 2008 r. nastąpiło załamanie 

sprzedaży i chodziły słuchy, że Japończycy 

sprzymierzą się z kimś, aby zaoszczędzić na 

II generacji. Ostatecznie zrobili ją własnymi 

siłami, opierając się na podwoziu „pełno-

wymiarowej” furgonetki NV wprowadzonej 

w Ameryce Północnej w 2011. Nowy Titan 

pojawi się w salonach z końcem bieżącego 

roku i kto wie: może Renault z Mercedesem 

też zechcą pewnego dnia wyzyskać jego po-

tencjał. 

Błękit i złoto

Póki co „trójprzymierze” skupiło cały wy-

siłek na wylansowaniu NP300 i jego francu-

skiego i niemieckiego kuzyna. Renault nie 

ujawnia jeszcze nazwy swojej wersji. Na po-

czątku września odsłoniło jedynie studialne 

auto Renault Alaskan, wyróżniające się iście 

„salonowym” wystrojem i wyposażeniem, 

Tam, gdzie nas nie ma
Przyszły rok będzie stał w Renault 
pod znakiem pikapów. Pojawią się również owoce 
realizacji umowy z nowym partnerem. 

Dacia Oroch, czyli Duster pikap. Niestety, 
przeznaczona jest przede wszystkim dla Ameryki 
Południowej i w Europie Renault nie przewiduje 
jej sprzedaży. 
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które jeśli trafi  do odmiany seryjnej, to za-

pewne w ograniczonym zakresie. 

Pod srebrzystym lakierem o „satynowym 

efekcie” kryje się znany z Mastera diesel 2,3 

Twin Turbo o mocy 163 KM. Alaskan ma 

4-drzwi i napęd 4×4. Efektowne, 21-calowe 

koła, diody LED oraz przykuwające wzrok 

błękitne i złote akcenty nie pozostawią 

obojętnym żadnego miłośnika „twardych” 

samochodów. Szczególnie, że auto ma rów-

nież modne detale ze szczotkowanej stali. 

Na ścianach skrzyni ładunkowej znajdują 

się płaskie, szczelne schowki. Wyglądają 

sensownie i chciałoby się, aby trafi ły jeśli nie 

na listę opcji, to chociaż do akcesoriów do-

stępnych u dilerów. 

Stylizacja wyraźnie odróżnia pikapa Re-

nault od nowego Nissana, łącząc go z naj-

nowszymi modelami francuskiej marki. 

Niebagatelną rolę odgrywa wielki znak fi r-

mowy, który nie pozostawia wątpliwości, 

z jakim samochodem mamy do czynienia. 

Nowe przymierze

Wygląd ma znaczenie, gdyż porozumie-

nia ponad podziałami są normą w seg-

mencie aut dostawczych. Renault, które 

ma mocną i rozbudowaną ofertę lekkich 

samochodów użytkowych oraz duże, wy-

dajne fabryki, bez wątpienia należy do fi rm, 

które rozdają karty w Europie. Związane jest 

z Nissanem, a swoje samochody dostarcza 

również Oplowi/Vauxhallowi oraz Merce-

desowi. 

W 2016 r. do szczęśliwego fi nału dobrnie 

umowa z Fiatem, o której słychać od prze-

szło roku. Od połowy 2016 r. z zakładów 

w Sandouville będą wyjeżdżać średniej 

wielkości dostawcze Fiaty, bazujące na 

Trafi cu. To skutek przyspieszonego zakoń-

czenia umowy, dotyczącej produkcji Scudo 

w zakładzie Sevel Nord w Lieu-Saint-

-Amand, gdzie powstawał on obok Citroëna 

Jumpy i Peugeot Experta. Od 2012 r. fabry-

ka należy w całości do koncernu PSA, co 

zmusiło Fiata do podjęcia zdecydowanych 

kroków co do przyszłości średniego dostaw-

czaka. Nowe porozumienie Fiata z Renault 

„osacza” Opla. Obie fi rmy zaopatrują go 

w samochody dostawcze: Renault w Vivaro 

i Movano będące odpowiednikami Trafi ca 

i Mastera, a Fiat w Combo, czyli „klona” 

Doblò. 

Specjaliści eskpertom

Porozumienia o wspólnej produkcji są 

możliwe i przynoszą korzyści, gdyż dostaw-

czy rynek rządzi się własnymi prawami. Wi-

zerunek marki jest ważny, ale co najmniej 

równie istotna jest sieć sprzedaży i praca 

dilerów. Firmy, które poważnie chcą wejść 

do tego segmentu, budują wyspecjalizowa-

ną organizację, przeznaczoną dla pojazdów 

dostawczych. 

Renault Pro+ to właśnie taka struktu-

ra, o randze osobnej marki, która organi-

zuje sprzedaż dostawczych modeli fi rmy. 

Przygotowuje działania ukierunkowane 

na potrzeby poszczególnych krajów i grup 

odbiorców, wspomaga sprzedaż pojazdów 

fi nansowaniem i ofertą ubezpieczeń, a luki 

uszczelnia sprzedażą samochodów używa-

nych. Renault Pro+ zamierza komuniko-

wać się z klientami i użytkownikami po-

jazdów przede wszystkim przez internet. 

Nawiązany tak kontakt jest z natury rzeczy 

interaktywny i przewiduje czynny udział 

obu stron. Na dostawczym rynku to waż-

ne, gdyż nabywcy kupują przede wszyst-

kim to, co jest im potrzebne, a nie to, do 

czego namówi ich uzdolniony sprzedaw-

ca. Wzajemne dopasowanie producenta 

i użytkownika przynosi korzyści obydwu 

i to w długim okresie. 

Renault należy do fi rm, które wierzą 

w rychły i raptowny rozwój sprzedaży 

lekkich samochodów użytkowych. Jeśli 

sprawy przybiorą pomyślny obrót, nakła-

dy poniesione na rozwój oferty w 2016 

roku będą procentować przez wiele na-

stępnych lat. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Renault

Starannie wykończona skrzynia ładunkowa i „przestrzenne” 
tylne światła są raczej wyłącznie „wystawowymi” dodatkami. 
Lakier srebrzy się jak sierść psa rasy alaskan malamut, który 
był używany do ciągnięcia sań. 

Prototyp Alaskan zapowiada 
wielką nowość Renault: 
pierwszego od wielu dekad, 
dużego pikapa tej marki. 

Renault nie tyle intensyfikuje współpracę z pro-
ducentami zabudów, bo ta kwitnie w najlepsze od 
dawna, lecz zaczyna o niej więcej i wyraźniej mówić. 
Bo dobry dostawczak, to dopasowany dostawczak. 

Wyspecjalizowana sieć sprzedaży Renault Pro+ otacza fachową 
opieką nabywców samochodów dostawczych, proponując 
im zindywidualizowane rozwiązania obejmujące nie tylko dobór i wy-
posażenie samochodu, ale również finansowanie i ubezpieczenia.

Renault Colorale Pick-up pojawił 
się w 1950 r. jako odmiana przodka 
SUV-ów, furgonetki Colorale 
przeznaczonej dla francuskich kolonii. 
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TerRRRrrenówki!
Pomijając samochody wojskowe i małoseryjne, wśród aut dostawczych jest 
tylko jedna, prawdziwa terenówka: Iveco Daily 4×4. Od niedawna towarzyszy jej 
inny samochód, który również lubi wertepy. 

Wkrótce po światowym debiucie, który 

miał miejsce w kwietniu podczas tar-

gów Transpotec Logitec w Weronie, 

nowy Daily 4×4 pojawił się w naszym kraju. 

Był prezentowany w maju na targach Expo-

power 2015 w Poznaniu. We wrześniu nada-

rzyła się pierwsza okazja, aby sprawdzić go 

w terenie. Co ciekawe, Polska należy ostatnio do 

największych odbiorców Daily 4×4 w Europie! 

Zmianie uległ przede wszystkim wygląd 

pojazdu. Daily 4×4 ma teraz tę samą kabinę, 

co najnowszy model szosowy, który zdążył już 

zdobyć prestiżowy tytuł „Van of the Year 2015”. 

Znany i sprawdzony

Nowy Daily 4×4 zachował wszystkie naj-

lepsze cechy poprzednika. Ma duże prześwi-

ty oraz klasyczny układ przeniesienia napędu 

stale napędzający obie osie, który powstał 

i jest produkowany w kooperacji z wyspecja-

lizowaną, włoską fi rmą SCAM. Znalazła się 

w nim skrzynia rozdzielcza oraz dwa re-

Nowe Iveco Daily 4×4 zostało przystosowane do jazdy terenowej wieloaspektowo. 
Trzyczęściowy, przedni zderzak jest wykonany ze stali. Do wejścia prowadzi dodatkowy stopień. 

Tablica rozdzielcza została przejęta z wersji 4×2. W Daily 4×4 
niedostępny jest system Iveconnect. Dwie dźwignie w podłodze 
– czerwona i zielona – służą do operowania 4 przełożeniami 
oddawanymi łącznie do dyspozycji przez dwa reduktory. 

Pod pokrętłami nawiewu i klimatyzacji znajdują się włączniki blokad mecha-
nizmów różnicowych. Są wyraźnie opisane i ułożone w prawidłowej kolejności ich załączania. 
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duktory o dwóch przełożeniach: jeden przy 

skrzyni biegów, drugi przy skrzyni roz-

dzielczej. W połączeniu z sześciobiegową 

skrzynką ręczną reduktory dają ogółem 24 

przełożenia do jazdy w przód i 4 do jazdy 

do tyłu. Po załączeniu niskich biegów, cał-

kowite przełożenie układu napędowego wy-

nosi 1:124 i pozwala w praktyce pełznąć, co 

przydaje się nie tylko w trudnym terenie, ale 

i przy wykonywaniu różnego typu prac, np. 

przy pielęgnacji pobocza czy odśnieżaniu. 

Naturalnie Iveco ma komplet blokad: 

centralną oraz mechanizmów różnicowych 

tylnego i przedniego mostu. Włącza się je 

wyraźnie opisanymi i ułożonymi we wła-

ściwej kolejności przyciskami na tablicy 

rozdzielczej. Znajdują się w pobliżu dźwigni 

zmiany biegów. 

Rama jest wzmocniona. Profi le ceowe bę-

dące podłużnicami ramy zostały pomiędzy 

osiami zamknięte od wewnętrznej strony 

za pomocą stalowych listew, które do nich 

przyspawano i przykręcono. Znajdujące się 

w przedniej części ramy płyty wzmacniające 

mają wywiercone nagwintowane otwory do 

mocowania osprzętu używanego przy zimo-

wym utrzymaniu dróg. 

Zawieszenie osi jest mechaniczne, na 

wzdłużnych resorach piórowych. Mocny, 

trzyczęściowy zderzak przedni dobrze chro-

ni pojazd i jest łatwy w naprawie. Tylną belkę 

przeciwnajazdową można złożyć. Skutkuje 

to znacznym zwiększeniem kąta zejścia, co 

przydaje się w bardzo trudnym terenie. 

Daily 4×4 występuje jako podwozie z po-

jedynczą kabiną w odmianach o rozstawie 

osi 3050 lub 3400 mm oraz z podwójną ka-

biną i rozstawem osi 3400 mm. Dostępne są 

dwa warianty tonażowe: o dmc 3,5 i 5,5 t. 

Na życzenie Iveco dostarcza samo podwozie 

bez kabiny – do zabudowania np. kampe-

rem lub minibusem. 

Do napędu służy 170-konny diesel F1C 

Euro 6 Heavy Duty odznaczający się wyso-

kim maksymalnym momentem obrotowym 

400 Nm. Do utylizacji spalin używa syste-

mów EGR i SCR. Wlew płynu AdBlue został 

umieszczony nisko na słupku B, a sam zbior-

nik jest dobrze chroniony przed uszkodzeniem 

podczas jazdy terenowej. 

Użyteczność Daily 4×4 zwiększa duży 

wybór przystawek odbioru mocy czerpią-

cych napęd ze skrzyni biegów lub skrzyni 

rozdzielczej. Samochód bez trudu może 

pracować jako pojazd ratowniczy, ruchomy 

warsztat, podnośnik koszowy czy nośnik 

osprzętu do zimowego utrzymania dróg. 

Uwaga, nowość! 

Modelem, który uzupełnia gamę tereno-

wych, dostawczych Iveco jest Daily All-Road 

przygotowany we współpracy z austriacką 

fi rmą Achleitner. Zaopatruje ona już w stały 

napęd 4×4 Mercedesa Sprintera i Volkswage-

na Craft era. Teraz dołączyło Iveco. 

Samochód nie jest tak bezkompromiso-

wy jak Daily 4×4, pasuje do niego okre-

ślenie „uterenowiony”. W związku z tym 

jest dostępny w większej liczbie odmian 

niż Daily 4×4. Przede wszystkim nie tylko 

jako podwozie, ale również furgon. Jego 

układ napędowy został zmodyfi kowany 

przy użyciu komponentów opracowanych 

przez Achleitnera. Dostarcza on skrzynkę 

rozdzielczą z dwustopniowym reduktorem 

oraz belkę i mechanizm różnicowy przed-

niej osi. Standardowe wyposażenie obej-

muje blokadę centralnego i tylnego mecha-

nizmu różnicowego. Blokada mechanizmu 

różnicowego przedniej osi montowana jest 

na życzenie. W ramach dodatkowego wy-

posażenie Achletner oferuje m.in. osłonę 

przedniego mostu, skrzyni rozdzielczej 

i zbiornika paliwa. 

Zawieszenie jest analogiczne do sto-

sowanego w cięższych wariantach szoso-

wego Daily 4×2: na przedzie znajduje się 

znane od lat Quad-Tor, które wykorzy-

stuje, podwójne wahacze i regulowane 

drążki skrętne. Zostało nieznacznie zmo-

dyfi kowane, aby pomieścić oś napędzaną. 

Z tyłu może być sztywna oś na wzdłuż-

nych, parabolicznych resorach piórowych 

lub zawieszenie powietrzne. All-Road jest 

oferowany wyłącznie z podwójnym ogu-

mieniem z tyłu. 

Daily All-Road występuje w wersjach 

o dmc 3,5, 5, 6,5 lub 7 t i może być napę-

dzany silnikami wysokoprężnymi o mocy 

150, 170 lub 205 KM. Poza standardową, 

6-biegową skrzynką można zamontować 

automatyczną Hi-Matic. 

Dzięki nowym wersjom Daily z napędem 

obydwu osi, Iveco zaspokaja potrzeby nie tyl-

ko swoich dotychczasowych nabywców, ale 

sięga również po nowych klientów, oczekują-

cych pojazdów przygotowanych do lżejszego 

terenu lub jazdy po górskich drogach, gdzie 

śnieg i lód występują dłużej niż na nizinach. 

Europejska oferta uterenowionych samocho-

dów dostawczych z napędem 4×4 poszerza 

się, także w najcięższym przedziale o dmc 3,5 t

i więcej. Daily 4×4 i All-Road zjawiają się za-

tem w najodpowiedniejszym momencie. ▐

Michał Kij
Fot. J. Dynek

Porównanie własności terenowych Daily 4×4 i All-Road*

  kąt natarcia (O) kąt zejścia (O) kąt rampowy (O) zdolność pokonywania  głębokość prześwit (mm)
     wzniesień (O) brodzenia (mm) 
Daily 4×4 49 33 35 45 do 660 300
Daily All-Road 32 23 22 45 do 600 194

*szczegółowe wartości są zależne od rozstawu osi i typu ogumienia. Podano wartości maksymalne dla obu modeli – Daily 4×4 występuje w tabeli w wersji Off-Road z opcjonalnym ogumieniem 
255/100R16 i rozstawem osi 3050 mm.

Wariant Daily 4×4 z kabiną 
brygadową z pewnością będzie 
cieszył się uznaniem w zakładach 
energetycznych. 

Daily All-Road produkowany przy współpracy z firmą 
Achleitner. Na zdjęciu model 7-tonowy. W porównaniu 
z Daily 4×4 wersja All-Road ma niżej położoną ramę 
i uproszczony układ przeniesienia napędu. 

Najlepsze własności terenowe ma 
wariant z krótkim rozstawem osi. Tylną 
belkę można złożyć, aby powiększyć 
kąt zejścia. 

Jak sobie radzi w terenie Iveco Daily 4×4 
można zobaczyć w programie „Na Osi”, na antenie 

Motovizja i Tele 5. Zapraszamy do oglądania.
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Były one znakomitą okazją, aby przyj-

rzeć się nie tylko nowemu oddziało-

wi, ale również szerokiej gamie zabu-

dów fi rmy Gruau. 

Zakład w Woli Mrokowskiej specjalizuje 

się w stosunkowo nieskomplikowanych za-

budowach, przede wszystkim skrzyniowych 

i kontenerowych, najczęściej na podwoziach 

samochodów dostawczych o dmc 3,5 t, choć 

nie tylko. Na życzenie nabywców montuje 

również wyposażenie tzw. furgonów bry-

gadowych, czyli dodatkowy rząd siedzeń 

GruauGruau już oficjalnie już oficjalnie
Wprawdzie nowy zakład Gruau 
Polska w Woli Mrokowskiej 
funkcjonuje już od dłuższego 
czasu, jednak w dniach 
1 i 2 października 2015 firma 
zorganizowała dla klientów, 
kontrahentów i sympatyków 
Dni Otwarte. 

Patrick Gruau, właściciel holdingu Grupy Gruau

Za firmą Gruau stoi 125 lat tradycji. Na całym świecie zatrudniamy obecnie 1100 
pracowników i produkujemy 48 000 zabudów rocznie. Spośród ogółem 17 spółek, 
jakie posiadamy, 12 działa na terenie Francji, a pozostałe za granicą. Mamy autory-
zację 34 marek samochodów użytkowych i dostarczamy pojazdy w 20 kategoriach, 
m.in. do transportu osób i ładunków, chłodnie, ambulanse służb ratowniczych, po-
jazdy dla policji oraz szeroką gamę zabudów warsztatowych i budowlanych. 
Nasz oddział w Daszynie działa od 15 lat. Nowy zakład uruchomiliśmy z dwóch 

powodów: aby podwoić możliwości produkcyjne w Polsce oraz by polepszyć jakość obsługi i być bliżej 
naszych klientów z Warszawy oraz wschodniej i południowej Polski. 

i ściankę działową. Korzysta przy tym z goto-

wych komponentów dostarczanych z Francji 

lub produkowanych w Polsce, w Daszynie. 

Prostota zabudów z Woli Mrokowskiej 

bywa pozorna, o czym przekonywały pojaz-

dy eksponowane podczas Dni Otwartych. 

Do typowych, bardzo popularnych pojazdów 

należą samochody skrzyniowe mieszczące 10 

europalet przy ładowności około 1000 kg. 

Zwykle są uzupełniane o dodatkowe akce-

soria, np. odsuwaną kurtynę przynajmniej 

z jednej strony oraz unoszony dach. Niekiedy 

dach jest również zsuwany, co pozwala wkła-

dać ładunek od góry. Właśnie tego typu po-

jazd był jednym z eksponatów. 

Innym był lekki kontener przystosowany 

do transportu mebli. Uwagę zwracały tapi-

cerowane listwy ochronne wzdłuż boków 

nadwozia oraz wyrafi nowany system mo-

cowania ładunku, który pozwala unieru-

chomić i zabezpieczyć meble dowolnej wiel-

kości i kształtu. Znacznym ułatwieniem dla 

użytkowników są składane schody panto-

grafowe, które umieszczono z tyłu, pomię-

Zakład w Woli Mrokowskiej sam wprawdzie nie produkuje 
komponentów dla furgonów brygadowych, ale podejmuje się 
ich montażu. Na zdjęciu wariant komfortowy z rozbudowaną 
ścianą działową i wygodnymi siedzeniami. 

Specjalność oddziału 
w Daszynie: chłodnia 
w nadwoziu furgonu.

Wnętrze lekkiego, ale obszernego kontenera do tran-
sportu mebli. Tapicerowane listwy zapobiegają 
uszkodzeniom, a składane, stabilne schody z szerokimi 
stopniami ułatwiają wnoszenie ciężkich i delikatnych mebli. 
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dzy podłużnicami ramy. Dzięki nim można 

łatwiej i wygodniej wnosić do wnętrza cięż-

kie meble oraz te, które wymagają wzmo-

żonej uwagi ze względu na konstrukcję lub 

niebagatelną wartość. 

Firma zaprezentowała również furgon bry-

gadowy w wersji uproszczonej i luksusowej 

oraz specjalność zakładu w Daszynie: chłod-

nię w standardowym nadwoziu furgonu. 

Bogusław Mazur, dyrektor Gruau Polska

Decyzja o budowie oddziału w Woli Mrokowskiej w pobliżu Warszawy jest 
zgodna ze strategią obraną przez Gruau na rodzimym rynku francuskim oraz 
w innych krajach. Dostarczanie nadwozi to specyficzna forma działalności, któ-
ra spaja w jedno dwie gałęzie: produkcję i usługi. Ta wyjątkowa rola skłania 
nas, aby być jak najbliżej naszych klientów. Inwestujemy w zakłady o zopty-
malizowanych zdolnościach produkcyjnych, rozlokowane tam, gdzie są nasi 
odbiorcy. Pomiędzy zakładem w Daszynie a nowym w Wólce Kosowskiej zary-

sowuje się wyraźny podział terytorialny, który przynosi korzyści naszym klientom. 
Naturalnie zwiększamy nasze możliwości produkcyjne. W Daszynie powstaje około 800 zabudów 
rocznie. Dzięki nowemu zakładowi możemy powiększyć skalę produkcji do 1400÷1500 zabudów 
rocznie. Ponadto obniżamy koszty nasze i naszych klientów, zmniejszając dystans, jaki muszą 
pokonywać najpierw podwozia do zabudowy kierowane do zakładu, a potem gotowe pojazdy prze-
kazywane do rąk odbiorców. 
Ważnym impulsem do utworzenia nowego oddziału była dobra koniunktura, zwłaszcza na tzw. 
„taksówki międzynarodowe” – lekkie pojazdy do transportu ładunków na długich dystansach. Wielu 
kontrahentów oczekuje od przewoźników dostaw mniejszej ilości ładunku, ale częściej. Lukę tę 
dostrzegli nasi przewoźnicy i znakomicie ją wykorzystali, aby jeszcze bardziej wzmocnić swoją 
pozycję na europejskim rynku przewozów międzynarodowych. 
Naturalnie wciąż myślimy o rozwoju. Niepokoi nas niestabilne otoczenie legislacyjne, przede 
wszystkim w Brukseli. Pojawiające się tendencje protekcjonistyczne, ograniczające swobodny 
przepływ pracowników oraz usług mogą w dłuższej perspektywie zahamować rozwój nie tylko firm 
z Europy Środkowej i Wschodniej, ale również Unii Europejskiej jako takiej. 

Eksponowane pojazdy zostały starannie 

wybrane i pozwoliły licznie zgromadzo-

nym gościom przyjrzeć się bliżej zarówno 

rozwiązaniom uznawanym za typowe, jak 

i wielu opcjom, które zwiększają użytecz-

ność gotowych pojazdów. ▐

Michał Kij
Fot. Jarosław Dynek

Zwyczajna tylko z pozoru. Funkcjonalność 
tej zabudowy skrzyniowej podnosi unoszony 
i zsuwany dach. Listwy na bokach są 
drewniane zgodnie z życzeniem nabywcy. 
Można zastosować również aluminiowe, 
które są nieco lżejsze. 

 Zestaw  
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Już od wielu lat MAN organizuje kon-

kurs Service Quality Award. Udział 

w nim mogą zgłaszać wszystkie sta-

cje serwisowe należące do sieci MAN na 

całym świecie. Rywalizacja składa się z 4 

rund sprawdzających wiedzę teoretyczną 

i praktyczną. 

Duże zainteresowanie

Uczestnicy tegorocznej edycji musieli 

wykazać się sporą wiedzą. W pierwszych 

trzech rundach globalnego konkursu ze-

społy odpowiadały na pytania za pośred-

nictwem internetowego kwestionariusza. 

Dotyczyły one wszelkiej działalności stacji 

serwisowej: obsługi klienta, doboru czę-

ści zamiennych, rozliczeń gwarancyjnych 

i wsparcia technicznego. W każdej run-

dzie było około 30 pytań, z możliwością 

odpowiedzi wielokrotnego wyboru. Na 

Najlepiej w Kaliszu
Dobry serwis to podstawa. Poziom jego usług w dużej mierze decyduje 
o wyborze marki pojazdu przez firmę transportową. Warto więc szlifować swoje 
umiejętności. Dobrą ku temu okazją jest udział w konkursie.

Bartłomiej Ciemiński, 
odpowiedzialny za pion After Sales w spółce 
MAN Truck & Bus Polska

Konkurs Service Quality Award organizowany jest od wielu lat 
w centrali MAN. Nasze serwisy często zajmowały w nim wysokie 
pozycje, a w zeszłym roku AGRO-STAR z Kalisza nawet dostał się 
do ścisłego finału. Postanowiliśmy jednak poszerzyć atrakcyjność 
tego konkursu, umożliwiając serwisom rywalizację w ramach swoje-
go kraju i zdobycie tytułu najlepszego serwisu MAN w Polsce. 
Od samego początku ogłoszenia globalnego konkursu nasze ser-

wisy wiedziały, że będzie organizowana lokalna edycja. Wiele zespołów zachęciło to do 
uczestnictwa. Dzięki temu zawodnicy dostrzegli realną szansę na pokazanie swoich moż-
liwości, jak nie w finale międzynarodowym, to w Polsce. Zaowocowało to większym zaan-
gażowaniem zespołów. Częściej się z nami konsultowali w kwestii interpretacji pytań i po-
głębienia swojej wiedzy z zakresu tematów poruszanych w kwestionariuszu internetowym. 
W ten sposób zdobyta wiedza będzie procentować w przyszłości.

Zwycięzcy konkursu SQA edycja polska – mechanicy z serwisu AGRO–STAR.

podstawie tych trzech rund wyłoniono 

serwisy, które zostały poddane badaniu 

„tajemniczego klienta” w formie telefo-

nicznej lub podczas rzeczywistej wizyty 

na stacji. Po tej próbie najlepsze zespoły 

zakwalifi kowały się do międzynarodo-
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duże. Jesteśmy pewni, że przyczyni się to do 

podniesienia jakości usług w serwisach naszej 

sieci oraz do polepszenia kontaktu z naszymi 

klientami. Ufundowane przez nas nagrody 

doceniają nie tylko wysiłek stacji serwiso-

wych – główną nagrodą jest przygotowanie 

kampanii reklamowej dla zwycięskiego ser-

wisu, ale również trud i umiejętności po-

szczególnych członków zespołu, którzy także 

otrzymują nagrody” – powiedział Piotr Stań-

ski, prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska.

Gra zespołowa

Polska edycja MAN Service Quality 

Award wyróżnia stację serwisową, która 

może poszczycić się wyjątkowymi osią-

gnięciami w zakresie jakości i otwarcia na 

potrzeby klienta. „Naszym celem jest syste-

matyczne doskonalenie kompetencji i w ten 

sposób podnoszenie jakości usług świad-

czonych w naszych stacjach serwisowych. 

Dążymy również do stałej optymalizacji 

usług serwisowych pod kątem aktualnych 

potrzeb i oczekiwań klienta” – wyjaśnia 

Bartłomiej Ciemiński, odpowiedzialny 

za pion Aft er Sales w spółce MAN Truck 

& Bus Polska.

W polskiej edycji konkursu wzięły 

udział trzy polskie zespoły, które najle-

piej wypadły po trzech rundach konkursu 

globalnego. Do rundy fi nałowej zakwalifi -

kowały się: AGRO-STAR Tadeusz Nogaj, 

MAN Truck & Bus Center Modlnica oraz 

TRANSBUD Nowa Huta. 

W rywalizacji uczestnicy musieli sobie 

poradzić z trzema zadaniami: odnaleźć 

usterki w pojeździe, dobrać właściwe czę-

ści zamienne i skonfrontować się z klien-

tem. Uzyskane w polskiej edycji punkty 

sumowały się z punktami zdobytymi 

podczas eliminacji do konkursu global-

nego i na tej podstawie został wyłoniony 

zwycięzca. Najlepszy okazał się serwis 

AGRO-STAR z Kalisza. I nie była to nie-

spodzianka. 

„Jesteśmy szczęśliwi i dumni z wygra-

nej naszego zespołu. Co roku bierzemy 

udział w globalnej edycji SQA, dociera-

jąc do fi nału. Również tym razem – byli-

śmy najlepsi. To zwycięstwo potwierdza 

fakt, że nasi pracownicy są bardzo do-

brze przygotowani merytorycznie i swo-

ją pracę wykonują z pełnym zaangażo-

waniem. W końcu już od 25 lat dbamy 

o ciężarówki” – powiedział Tadeusz No-

gaj, właściciel stacji serwisowej AGRO 

–STAR w Kaliszu .

Zwycięzca Service Quality Award edycja 

polska będzie nosił tytuł najlepszego ser-

wisu MAN w Polsce przez cały rok. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, MAN

Ale żeby „cała para nie poszła w gwizdek” 

i zapał nie opadł, w połowie września tego 

roku w siedzibie MAN Academy w Wolicy 

odbył się po raz pierwszy w historii polski 

fi nał edycji tego konkursu. „Jesteśmy bardzo 

dumni z tego, że nasz konkurs spotkał się 

w tym roku z tak dużym odzewem. Do ry-

walizacji stanęły prawie wszystkie nasze 

serwisy. Zaangażowanie było na prawdę 

wego fi nału, który odbywał się w centrali 

fi rmy MAN w Monachium. Serwis 

AGRO-STAR z Kalisza wziął udział 

w badaniu „tajemniczego klienta”, ale 

nie przeszedł dalej. Warto jednak pod-

kreślić, że w konkursie globalnym bierze 

udział około 3000 zespołów z całego świa-

ta, a tylko 20 z nich przechodzi do ścisłe-

go fi nału.

Uczestnicy musieli zdiagnozować i usunąć awarię w pojeździe. To zadania sprawiało najwięcej problemu. 
Na zdjęciu zespół z MAN Truck & Bus Center Modlnica.

Jedno z zadań polegało na przyjęciu samochodu do naprawy i wydaniu go po usunięciu usterek, co obywało 
się w biurze obsługi klienta. Na zdjęciu zespół z firmy TRANSBUD Nowa Huta dobiera części zamienne.
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S tadion PGE Narodowy okazał się 

idealnym miejscem dla tego rodzaju 

wydarzenia. Prestiż, olbrzymia po-

wierzchnia oraz doskonała infrastruktura 

w oczywisty sposób wpłynęły na rozmiar 

tego przedsięwzięcia. Ekspozycja targo-

wa znajdowała się na błoniach, natomiast 

atrakcje odbywały się na płycie stadionu. 

Do dyspozycji gości było prawie 250 wy-

stawców rozmieszczonych na 40 000 m².

Liczy się przewidywalność

Tradycyjnie już w piątek odbyła się konfe-

rencja prasowa zarządu Inter Cars, podczas 

której przedstawiono strategię fi rmy na lata 

2016–2020. W konferencji wziął udział cały 

zarząd Inter Cars: Krzysztof Oleksowicz 

– założyciel i członek zarządu, Robert Kie-

rzek – prezes zarządu, Krzysztof Soszyń-

ski – wiceprezes zarządu, Witold Kmieciak 

– członek zarządu i Wojciech Twaróg 

– członek zarządu.

Inter Cars SA umocnił swoją pierwszą 

pozycję wśród dystrybutorów części za-

miennych w Polsce oraz Europie Środkowo-

-Wschodniej. Cały czas zajmuje 5. pozycję 

w Europie i 10. na świecie. W czym tkwi 

sekret tego sukcesu? Według Krzysztofa So-

szyńskiego zamyka się w algorytmie: asorty-

ment, dostępność, logistyka, sieć dystrybucji 

oparta o właścicieli. Zarząd zapowiedział, że 

nie planuje zmieniać tej strategii. Istniejąca 

sieć fi lii ma się powiększyć o 300 kolejnych. 

Inter Cars chce być przede wszystkim fi rmą 

przewidywalną.

Rozwój fi rmy ma determinować dalsza 

ekspansja w Europie. Firma chce rozwijać 

sieć dystrybucji dzięki przedstawicielom 

i ich kooperacji z warsztatami samochodo-

wymi. Plan zakłada, że w ciągu najbliższych 

pięciu lat będzie otwieranych ok. 60 nowych 

fi lii rocznie. Inter Cars rozwija sieć sprzeda-

ży poprzez spółki dystrybucyjne na rynkach 

Europy Środkowo-Wschodniej, a także we 

Włoszech. Pod względem wypracowanych 

w I półroczu obrotów największymi rynka-

mi poza Polską były Rumunia i Litwa.

Zdaniem władz spółki polski rynek, ze 

względu na ustabilizowanie pozycji kon-

kurencyjnej Inter Cars, będzie się rozwijał 

wolniej niż w poprzednich latach. Motorem 

wzrostu grupy będą więc rynki zagranicz-

ne, gdzie spółka spodziewa się dalszego 

dynamicznego wzrostu sprzedaży. Dlatego 

udział polskiego rynku w łącznych przycho-

dach będzie systematycznie spadał. Obecnie 

krajowy rynek wciąż odpowiada za prawie 

dwie trzecie łącznych przychodów grupy. 

Zgodnie z zapowiedziami zarządu w 2020 r. 

udział ten ma spaść do 45%.

Imponujące tempo wzrostu, zakładane 

przez zarząd grupy, nie byłoby możliwe 

bez nowych inwestycji. Ważnym krokiem 

w rozwoju Inter Cars ma być uruchomienie 

kosztem ok. 150 mln zł nowego centrum 

logistycznego w Zakroczymiu. Inwestycja 

ta znacząco podniesie potencjał grupy do 

obsługi rosnących wolumenów sprzeda-

ży. Nowy magazyn centralny ma rozpo-

cząć swoją działalność latem 2016 r. Ma 

on przede wszystkim zwiększyć wydajność 

przepływu towarów i umożliwić świadcze-

nie usług logistycznych. Do 2020 r. spółka 

chce osiągnąć obrót rzędu 10 mld zł.

Kolejne wyzwanie na następne lata to 

dalsze powiększanie swojej obecności w In-

ternecie, m.in. poprzez platformę Motoin-

tegrator.pl. Symbolem wchodzenia w nowy 

etap spółki jest nowe logo, które zostało 

zaprezentowane podczas jubileuszowego 

koncertu. 

Podczas konferencji Inter Cars podpi-

sał listy intencyjne z fi rmami Bosch oraz 

Castrol. Bliższa współpraca z Boschem ma 

dotyczyć koncepcji serwisowych oraz plat-

formy Motointegrator.pl. Natomiast od 

2016 r., w wybranych państwa Europy Środ-

kowo-Wschodniej, Castrol będzie wiodącą 

marką olejową w ofercie Inter Cars.

Wiedza to podstawa

Inter Cars w swoich działaniach nie zapo-

mina o ludziach młodych. Program Młode 

Kadry skierowany jest do szkół zawodowych 

oraz technikum i ma na celu dostosowa-

Rekord na Narodowym
Inter Cars SA pobił kolejne rekordy. 15. Targi odwiedziło 100 000 osób, 
to o 60% więcej niż w roku ubiegłym. Świętowanie 25-lecia firmy wypadło wyśmienicie. 

Marszałek Województwa Mazowieckiego zdecydował 
o przyznaniu Medalu Pro Masovia firmie Inter Cars SA. 
Odznaczenie zostało przekazane podczas konferencji 
zarządu z okazji 25-lecia Inter Cars.
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nie programu nauczania do współczesnych 

wymogów rynku pracy. Firma przekazuje 

szkołom najnowsze wyposażenie warsztato-

we oraz dzieli się najnowszą wiedzą. W de-

bacie poruszającej kwestie problemów, jakie 

mają szkoły, uczniowie i pracodawcy, wzięli 

udział przedstawiciele wszystkich zainte-

resowanych stron, tj. pracodawcy, szkoły 

i uczniowie. 

W trakcie konferencji odbyło się również 

wręczenie nagród w konkursie Master Me-

chanic. Jest to konkurs wiedzy teoretycznej 

i praktycznej przeznaczony dla mechani-

ków, którzy uczestniczą w szkoleniach tech-

nicznych organizowanych przez Inter Cars. 

Konkurs wyłonił najlepszego mechanika 

zarówno na rynku osobowym, jak i ciężaro-

wym. W sumie przekazano na ręce warszta-

tów, mechaników, szkół i uczniów 46 200 zł. 

Tłumy

W tym czasie wokół stadionu trwało już 

święto warsztatowców. W hali D w całości 

poświeconej wyposażeniu warsztatu gości-

ły tłumy. Ekspozycja obejmowała prawie 

4500 m² powierzchni wewnątrz hal i ponad 

1000 m² na zewnątrz. Dział WW wspólnie 

ze swoimi dostawcami prezentował najno-

wocześniejsze rozwiązania dla warsztatów, 

towary specjalnie dedykowane z okazji 

25-lecia fi rmy, a także urządzenia dostępne 

wyłącznie w ofercie Inter Cars.

Na tegorocznych targach można było 

zobaczyć urządzenia fi rmy: Bosch, Texa, 

Magneti Marelli, Snap-On, Hella Gut-

mann. Ponadto były również urządzenia do 

ustawiania geometrii fi rmy John Bean we 

wszystkich konfi guracjach. Do dyspozycji 

gości była także strefa Diesla, a pracownicy 

projektu „Części silnikowe” podpowiadali, 

jak prawidłowo dobrać części do naprawy 

silników.

Ekspozycja warsztatowa to przede 

wszystkim rozbudowana oferta handlowa, 

możliwość sprawdzenia i obejrzenia sprzę-

tu na żywo i jego zamówienia bezpośred-

nio na miejscu. Dlatego przygotowano aż 

trzy stanowiska oferujące usługi leasingowe 

z atrakcyjną ofertą kredytową dla wszyst-

kich tych, którzy zadeklarowali chęć podpi-

sania umów podczas targów.

Swoją targową premierę miał również 

najnowszy projekt działu WW – wypoży-

czalnia narzędzi. Jest to nowa usługa w In-

ter Cars, skierowana do warsztatów małych 

i średnich, które chciałyby rozszerzyć zakres 

usług o marki samochodów, których do tej 

pory nie obsługiwały, bo nie miały odpo-

wiednich narzędzi. Po raz pierwszy zapre-

zentowano także nową inicjatywę – warsztat 

modułowy, dzięki któremu w bardzo krót-

kim czasie można powiększyć swój zakład 

lub zbudować go całkowicie od nowa.

Ważne inicjatywy

Jednym ze strategicznych projektów In-

ter Cars jest Bio Service. Ma on wspierać 

warsztaty w prawidłowym gospodarowa-

niu odpadami. Bio Service we współpra-

cy z certyfi kowaną grupą przedsiębiorstw 

koordynuje odbiór i utylizację odpadów 

niemalże wszystkich rodzajów. Troszczy 

się o to, żeby klienci gospodarowali odpa-

dami odpowiedzialnie i zgodnie z przepisa-

mi prawa, odciążając ich przy wypełnianiu 

skomplikowanych formalności. Stoisko Bio 

Service cieszyło się bardzo dużym zainte-

resowaniem, co pokazuje, że była to trafna 

inicjatywa. „Podczas Targów złożono 250 

wniosków do umowy współpracy w ramach 

Bio Service – mówi Wojciech Kopacz, kie-

rownik projektu Bio Service. – Jestem bar-

dzo zadowolony z tego wyniku. W dodatku, 

oprócz tego drugie tyle klientów zostawiło 

nam swoje wizytówki z prośbą o kontakt 

w późniejszym terminie. To pokazuje, że 

potencjał tego programu jest olbrzymi i od-

powiada na prawdziwe potrzeby rynku”. 

Profesjonalny Serwis Akumulatorowy, 

w skrócie PSA to inicjatywa, która ma zachę-

cić warsztaty do sprzedaży akumulatorów. 

W tym celu przygotowano szereg udogod-

nień. Jeżeli warsztat rozpocznie współpracę 

z Inter Cars w ramach PSA, może liczyć na 

bardzo atrakcyjne warunki. Przede wszyst-

W sobotę, 19 września wystawę targową odwiedził Janusz 
Piechociński, wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki. 
Na zdjęciu w towarzystwie Alfreda Franke, prezesa Stowarzyszenia 
Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych SDCM.

Robert Kierzek – prezes zarządu Inter Cars i Krzysztof 
Soszyński – wiceprezes zarządu przedstawili strategię rozwoju 
firmy do 2020 r. Celem jest obród na poziomie 10 mld zł.

www.truck-van.pl

10/2015 35TruckTruckVanVan&

WYDARZENIEWYDARZENIE25-lecie Inter Cars25-lecie Inter Cars



kim ma zagwarantowane uznanie do 3% 

reklamacji. Oznacza to, że jeżeli w ramach 

tych 3% warsztat uzna reklamację swojego 

klienta, a okaże się ona bezzasadna, to Inter 

Cars i tak ją uzna. Kolejne korzyści to skup 

złomu akumulatorowego po cenie rynko-

wej i dodatkowa premia 50 zł IC CASH za 

każde 500 kg. Warsztat również w dowolnej 

chwili może zakupić pakiet akumulatorów 

z terminem płatności 100 dni z możliwo-

ścią zwrotu lub wymiany 20% sztuk. Poza 

tym oferowane są bezpłatne szkolenia oraz 

reklama na stronie www.motointegrator.pl.

Podczas obchodów 25-lecia wielokrotnie 

był podkreślany międzynarodowy charakter 

Inter Cars. Poza Polską fi rma działa w Cze-

chach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Chor-

wacji, Słowenii, Włoszech, Ukrainie, Litwie, 

Łotwie, Estonii oraz na Węgrzech. W tar-

gach i jubileuszu brało udział ponad 3000 

osób z oddziałów zagranicznych. W związ-

ku z tak dużą liczbą powstała specjalnie de-

dykowana dla nich strefa międzynarodowa. 

Inter Cars przygotował całą paletę atrak-

cji nie tylko dla osób zawodowo związanych 

z branżą motoryzacyjną, ale także dla ich 

rodzin. Płyta stadionu została podzielo-

na na różne strefy, m.in. sportową i moto. 

W każdej z nich pojawiły się konkurencje 

i konkursy dla gości, przeprowadzane pod 

okiem znanych gwiazd ze świata sportu 

i motoryzacji. W sobotę dominowały atrak-

cje sportowe, natomiast w niedzielę odbył 

się tzw. Family Day, impreza z mnóstwem 

atrakcji dla najmłodszych i rodzin. 

Jubileuszowy koncert

Kulminacją uroczystości jubileuszowych 

był koncert, który miał miesce w sobotni 

wieczór. Na Stadion Narodowy przybyły 

44 tysiące osób. Wieczorną imprezę po-

prowadzili: Radosław Grześkowiak, Iwona 

Pavlovic oraz Patricia Kazadi. Koncert roz-

począł zespół Bajm. Potem zaśpiewali: Ewa 

Farna, Boys, Mrozu, Afromental i Kombii. 

W między czasie odbył się też Castrol Laser 

Show. Jednak, chwilą, na którą wszyscy cze-

kali był występ gwiazdy światowego forma-

tu – zespołu Roxette. 

Pomiędzy poszczególnymi występami 

prezentowane były fi lmy o początkach 

Inter Cars. Wypowiadali się przyjaciele 

Krzysztofa Oleksowicza z lat 80, współpra-

cownicy i pierwsi fi lianci, którzy byli na-

ocznymi świadkami przeistaczania się ma-

łej, rodzinnej fi rmy w międzynarodowego 

giganta. Nowy rozdział w rozwoju Inter 

Cars podkreśla zmiana logotypu spółki. 

Nowy znak jest symbolem wysokich stan-

dardów i obrotów, które Inter Cars zamie-

rza kontynuować w kolejnych latach swojej 

działalności. ▐

Fot. IC

Jedną z atrakcji była rajdowa ciężarówka Grzegorza Barana, kilkukrotnego uczestnika Rajdu Dakar.

Na targach można było nie tylko zapoznać się z częściami zamiennymi i wyposażeniem 
warsztatowym, ale również pojazdami marki Isuzu.

Hella swoje oświetlenie prezentowała nie tylko w hali, ale również na zewnątrz. Można było 
je podziwiać na wyjątkowej ciężarówce – Viking.

W tym roku w jednej hali zgromadzono producentów części zamiennych, 
płynów eksploatacyjnych i urządzeń warsztatowych dla rynku ciężarowego. 

www.truck-van.pl
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F irma została utworzona 

w 1915 r. we Friedrichsha-

fen jako „Zahnradfabrik 

GmbH”, a wśród jej założycieli 

znajdowała się m.in. spółka Luft -

schiffb  au Zeppelin GmbH, która 

w początkowym okresie działal-

ności zajmowała się konstruk-

cją, testowaniem i produkcją 

przekładni napędowych do stat-

ków powietrznych. Po 1919 r., 

w czasach, gdy fi rmą kierował jej 

pierwszy dyrektor zarządzający, 

a późniejszy prezes zarządu Al-

fred Graf von Soden-Fraunho-

fen, fi rma zmieniła główny profi l 

działalności, koncentrując się 

na rozwiązaniach do samocho-

dów osobowych i użytkowych. 

Działając w tej branży, wdrożyła 

wiele patentów w zakresie inno-

wacyjnych systemów przekła-

dniowych. 

W 1958 r. otwarto pierwszy 

zakład poza Europą w Brazylii. 

W 1984 r. fi rma ZF nabyła więk-

szościowe udziały w spółce Lem-

förder Metallwaren & Co. KG, 

poszerzając tym samym swoją 

ofertę produktową w zakre-

sie techniki układów jezdnych. 

W roku 2001 ZF przejęło spółkę 

Mannesmann Sachs AG i rozbu-

dowało swój potencjał w zakresie 

komponentów układu przenie-

sienia napędu i układu jezdnego. 

Od 1992 r. fi rma funkcjonuje 

pod nazwą – ZF Friedrichsha-

fen AG. Dziś jej oferta obejmu-

je produkty z zakresu techniki 

przeniesienia napędu i układu 

jezdnego, takie jak przekładnie, 

elementy układu przeniesienia 

napędu i układu jezdnego oraz 

kompletne zestawy i moduły 

osi. Produkty fi rmy ZF stoso-

wane są w samochodach osobo-

wych, pojazdach użytkowych, 

maszynach budowlanych i rol-

niczych, pojazdach szynowych 

i przemyśle okrętowym. Firma 

dostarcza również rozwiąza-

nia do elektrowni wiatrowych 

i podzespołów elektronicznych. 

Poprzez swoją spółkę zależną 

– ZF Services koncern działa 

aktywnie na międzynarodo-

wym rynku części zamiennych. 

W 2014 r. fi rma ZF zaintereso-

wała się przejęciem amerykań-

skiego dostawcy przemysłu sa-

mochodowego, fi rmy TRW. 

Udziałowcami w spółce ZF 

Friedrichshafen AG są: zarzą-

100 lat wyzwań
Podczas 15. Targów Inter Cars swój 
jubileusz obchodził również ZF. 
I to nie byle jaki, bo 100-lecie istnienia.

dzana przez Friedrichshafen 

Fundacja Zeppelin, posiadająca 

93,8% udziałów oraz fundacja 

im. dr Jürgena i Irmgarda Ulde-

rupów z siedzibą w Lemförde, 

posiadająca 6,2% udziałów. 

Firmie towarzyszy hasło 

„Motion and Mobility”, które 

ma nawiązywać do jej kompe-

tencji: od początku swojej dzia-

łalności ZF opracowuje inno-

wacyjne produkty dla klientów 

na całym świecie, szukających 

komfortowych, niezawodnych, 

bezpiecznych i w najwyższym 

stopniu efektywnych rozwiązań 

do układu napędowego. Wyso-

ka jakość, rola pioniera tech-

nologicznego i innowacyjność 

należą do elementów identyfi -

kujących koncern. ▐

Fot. ZF, IC

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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Z lokalizowany przy ulicy 

Wrocławskiej serwis, 14 km

od zjazdu z autostrady 

A4, jest największym tego typu 

obiektem warsztatowym na 

Opolszczyźnie. Posiada 7 sta-

nowisk przejazdowych o dłu-

gości 28 m każdy, dwa zestawy 

przestawnych podnośników 

fi rmy Stertil-KONI, najnowo-

cześniejszą linię diagnostycz-

ną, wyposażoną w rolki do po-

miaru sił hamowania, płytę do 

badania zbieżności wstępnej 

oraz szarpak do precyzyjne-

go określenia luzu w układzie 

zawieszenia pojazdów. Stacja 

wyposażona została w nowo-

czesne stanowisko napraw bla-

charskich, umożliwiające wy-

konywanie skomplikowanych 

napraw ram i kabin. Docelowo 

w tej lokalizacji zostanie uru-

chomione stanowisko napraw 

lakierniczych z nowoczesną 

bezpyłową kabiną lakierniczą, 

umożliwiającą lakierowanie 

pojazdów od osobowych po 

ciężarowe. 

Część serwisowa zajmuje po-

nad 1100 m². Dodatkowo znaj-

W 
spotkaniu wzięli udział 

klienci Remo-Car, przed-

stawiciele MAN Trucks 

& Bus Polska oraz dostawcy. 

Piotr Stański, prezes MAN 

Trucks & Bus Polska przekazał 

podziękowania zarządowi spół-

ki za wieloletnią współpracę, 

podkreślając, iż dzięki takim 

partnerom marka MAN rozwija 

się na polskim rynku.

Uroczystości towarzyszy-

ło wiele atrakcji, m.in. wstęp 

tancerek z grupy Revel oraz 

energetyczny koncert zespołu 

rockowego Queen. Rozmowy 

i tańce trwały do białego rana.

Firma Remo-Car rozpoczę-

ła swoją działalność w 1993 r. 

w Zielonkach. W 1995 r. pod-

pisała umowę o współpracy 

z MAN Truck & Bus, stając się 

autoryzowanym serwisem tej 

marki. W 2011 r. spółka przystą-

piła do Grupy Kapitałowej DBK.

W roku 2004 rozpoczęto 

budowę obiektu serwisowego 

w Święcicach. Dzisiaj to naj-

większy serwis w Polsce i jeden 

z trzech największych w Eu-

ropie. Znajduje się tam 26 sta-

nowisk naprawczych – w tym 

4 kanałowe i 10 z suwnicą 10 t.

Własna linia diagnostyczna 

umożliwia pomiar siły hamo-

wania z symulacją obciążenia. 

duje się tam odrębne pomiesz-

czenie o powierzchni 70 m², 

w którym naprawiane są pod-

zespoły. W obiekcie znajduje 

się centralny system dystrybucji 

i monitoringu olejów szwedz-

kiej fi rmy Orion. Powierzchnia 

magazynowa zajmuje prawie 

300 m², a cały serwis w sumie 

– 2200 m².

Stacja serwisowa spełnia 

wszystkie standardy DAF oraz 

normy jakościowe i środowi-

skowe. 

Parking może pomieścić na-

wet 50 zestawów. W nowym 

punkcie szczególnie zadbano 

o komfort kierowcy oczeku-

jącego na naprawę. Postęp 

prac może obserwować przez 

szklaną ścianę z pokoju kie-

rowców. Jeżeli pojazd musi 

pozostać na noc w serwisie, 

kierowca może skorzystać 

z pokoju hotelowego.   

WTC Sp. z o.o. należy do 

Grupy DBK. Drugi, bliźniaczy 

obiekt powstaje w Sosnowcu. 

Ma być oddany do użytku na 

początku 2016 roku. ▐

Fot. DAF

Na miejscu serwisowane są po-

jazdy i zabudowy specjalistycz-

ne oraz tachografy i ogumienie. 

W magazynie składowane są 

części zamienne o wartości po-

nad 4,5 mln zł. W centrum na-

praw blacharsko-lakierniczych 

znajduje się profesjonalna kabi-

na lakiernicza oraz stanowiska 

do prostowania ram i kabin. Do 

dyspozycji klientów jest okrę-

gowa stacja kontroli pojazdów 

i myjnia. 

Na podstawie badania tajem-

niczego klienta przeprowadzo-

nego w 2014 r. Remo-Car został 

uznany za najlepszy autoryzo-

wany punkt serwisowy spo-

śród 33 serwisów w sieci MAN 

Truck & Bus Polska.

Oprócz autoryzacji MAN-a,

Remo-Car świadczy również 

usługi napraw gwarancyjnych 

pojazdów dostawczych i cięża-

rowych Iveco, naczep Koegel 

oraz pogwarancyjnych pojaz-

dów wszystkich marek. Ponad-

to ma autoryzację: Feber, So-

laris, VDL/Bova, Irisbus, Van 

Hool, Neoplan, Wielton, Ginaf, 

Bär, Zanotti, Jost, Carrier, Toll 

Collect, osie MB, Gigant, Audi, 

Ama, Cobo, Astra, Nooteboom 

Trailers Bv, V Orlandi. ▐

Fot. DBK

Nowy 
serwis DAF-a 
w Opolu
Firma WTC, autoryzowany dealer 
firmy DAF, otworzyła nową stację 
serwisową w Opolu. Dogodna lokalizacja, 
jak również szeroki wachlarz 
usług zapewnią klientom kompleksową 
obsługę. Razem od 20 lat

11 września spółka Remo-Car obchodziła jubileusz 
20-lecia współpracy z MAN Trucks & Bus Polska. 
Z tej okazji na terenie hali serwisowej w oddziale 
DBK Truck Center w podwarszawskich Święcicach 
odbył się uroczysty bankiet.

www.truck-van.pl
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Lista produktów nagrodzonych Złotym Medalem 

Międzynarodowych Targów Poznańskich na targach 

POL-ECO- SYSTEM 2015

▐ Agregat prądotwórczy BIO VAPOR

CHP zasilany gazami z przetwórstwa 

biomasy (biogaz). „Mielec-Diesel” 

GAZ Spółka z o.o., Mielec

Agregaty VAPOR CHP cechują się 

zwartą i kompaktową budową pozwa-

lającą na łatwy i szybki montaż oraz 

ewentualną relokację.

▐ Palnik na biomasę Pellas X REVO mini. 

Pellas X Sp. z o.o. Sp. k. Piła

Nowatorski palnik, z rotacyjną komorą spa-

lania, automatycznie się oczyszcza, co stwarza 

wygodną i niezawodną alternatywę dla kotłów 

olejowych, gazowych lub na paliwo stałe.

▐ Kompletna kontenerowa elek-

trownia 2-modułowa zasilana gazami 

odpadowymi. P.P.U.H. „Horus-Ener-

gia” Sp. z o.o., Sulejówek

Dedykowana jest do zasilania gazami 

odpadowymi, będącymi mieszaniną ga-

zów tj. węglowodory, wodór i tlenek węgla. 

Pierwszy z modułów czyści i kondycjonuje gaz, drugi to agregatowa elek-

trownia. Jest to aplikacja, która umożliwia wykorzystanie zanieczyszczone-

go gazu odpadowego do wyprodukowania energii elektrycznej, ew. cieplnej. 

▐ Uniwersalny rozdrabniacz AXTOR

6010 z serii green effi  ciency. Komptech 

GmbH, Austria. Zgłaszający: Agrex-

-Eco Sp. z o.o., Warszawa

Do obróbki drewna i odpadów zielo-

nych. W trybie szybkoobrotowym roz-

drabniacza z wahliwymi narzędziami 

produkuje materiał do kompostowania. W trybie rębaka z obniżoną 

prędkością i z narzędziami stałymi wytwarza paliwo z biomasy. 

▐ Urządzenie do mycia pojemników na odpady 

TEC ME LIMPMATIC. TEC ME ETE S.r.l. Włochy. 

Zgłaszający: APRIVA Sp. z o.o., Poznań

To mobilne urządzenie do mycia 

i dezynfekcji pojemników na odpady. 

Procedura 100% automatyczna. Jed-

noczesne mycie 2 pojemników gorącą 

wodą (60°C) o pojemnościach do 360 l, 

jednego do 1100 l. 

▐ FleetKleen™środek do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni 

– bioremediacyjny produkt z linii SpillAway™. ENVIROLOGIC Inc, 

USA. Zgłaszający: ENAN S.A., Dzierżoniów

Zaawansowany technologicznie produkt do 

czyszczenia, odtłuszczania, usuwania wycieków 

i skażeń substancjami ropopochodnymi, tłuszcza-

mi, białkami i związkami chemii organicznej do 

bioremediacji gleby i wody. Zawiera mikroorga-

nizmy i substancje biologicznie czynne, rozkła-

dające zanieczyszczenia organiczne na dwutlenek 

węgla i wodę. Biodegradowalny. 

▐ Zamiatarka miejska Kärcher MC 130. Alfred Kärcher GMBH 

& CO. KG, Niemcy. Zgłaszający: Kärcher Sp. z o.o., Kraków

To najnowszy model w klasie 1 m3. 

Niewielka masa sprawia, że nadaje się 

do stosowania na chodnikach i przez 

posiadacza prawa jazdy „B”. Dzięki 

szerokiej gamie dodatkowego wypo-

sażenia zamiatarka jest idealna do 

stosowania przez cały rok. Doskonałe 

rozwiązanie dla miast i spółek komu-

nalnych oraz dla przemysłu.

▐ Wielofunkcyjny pojazd komunal-

ny Kärcher MIC 50. Alfred Kärcher 

GMBH & CO. KG, Niemcy. Zgłasza-

jący: Kärcher Sp. z o.o., Kraków

W zależności od zastosowanych 

narzędzi, maszyna może pełnić rolę 

zamiatarki, odśnieżarki, solarko-pia-

skarki, pługu śnieżnego, kosiarki z rozdrabniarką, urządzenia do 

strzyżenia żywopłotów i wielu innych. Przede wszystkim służy jako 

nośnik narzędzi do utrzymania terenów miejskich i gminnych w tym: 

ulic, placów, parków, ogrodów zoologicznych, dworców i lotnisk.

▐ Śmieciarka OLYMPUS Mini. ROS ROCA S.A. (RR), Hiszpania.

Zgłaszający: TERBERG MATEC POLSKA Sp. z o.o., Płochocin

Pojazd z tylnym załadunkiem służący do zbiórki odpadów komu-

nalnych pochodzenia organicznego, 

a także materiałów przeznaczonych do 

ponownego przetwarzania. Przydatny 

do pracy na obszarach centrów miast, 

strefach przeznaczonych do ruchu pie-

szego oraz obszarach wiejskich z wą-

skimi uliczkami, gdzie wymagana jest 

duża manewrowość. 

Złote Medale przyznane!
W tym roku Sąd Konkursowy postanowił uhonorować Złotym Medalem MTP 
9 produktów i technologii zgłoszonych przez wystawców targów POL-ECO-SYSTEM.
Wyróżniono rozwiązania dedykowane takim branżom, jak recykling, 
odpady, energia, energia odnawialna, gospodarka komunalna i rekultywacja. 

Zagłosuj na swojego faworyta!

Przypominamy, że po werdykcie Sądu Konkursowego i przyznaniu 

Złotych Medali, zaczyna się kolejny etap rywalizacji. Przedstawiciele 

branży i konsumenci w osobnym konkursie „Złoty Medal – Wybór 

Konsumentów” mogą oddawać swoje głosy na najlepszy w ich opi-

nii produkt targów. Głosowanie będzie się odbywać podczas targów 

POL-ECO-SYSTEM w dniach 27-30 października w Strefach Mi-

strzów (pawilon 5 i 7) oraz poprzez stronę www.zlotymedal.mtp.pl 

www.truck-van.pl
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Od 28 lipca do 2 sierpnia 2015 r. mia-

sto Kopernika gościło XXI Światowy 

Zlot Citroëna 2CV. Starało się o ten 

zaszczyt trzykrotnie. Kolejka chętnych, któ-

rzy chcieliby podjąć u siebie „Brzydkie Ka-

czuchy” sięga kilku lat. Zlot 2CV jest tyleż 

świętem automobilizmu, co wydarzeniem 

kulturalnym o dużym potencjale promocyj-

nym dla gospodarza. Gromadzi uczestni-

ków z całego świata. Do Torunia najwięcej 

załóg przyjechało z Francji, Niemiec i Ho-

landii, jednak byli też goście z tak odległych 

zakątków globu jak USA, Japonia, Australia 

i Nowa Zelandia. Ogółem reprezentowali co 

najmniej 33 kraje – narodowość 17 załóg 

umknęła organizatorom „w ferworze walki”. 

Citroëny wyłaniające się z każdego za-

ułka odgrywały najprawdziwszy spektakl 

z udziałem publiczności. Nawet będąc 

czułym rowerzystą na diecie wegańskiej, 

zwalczającym motoryzację myślą, mową 

i uczynkiem nie sposób było nie uśmiech-

nąć się na widok tylu „dwacefałek”. 

O całe jajka

Wśród 2651 samochodów ofi cjalnie bio-

rących udział w zlocie były „tylko” 1752 

Citroëny 2CV. Reszta? O nie, nie jest mil-

czeniem! Zlot zgromadził licznych kuzynów 

„kaczuchy”: Dyane, Ami 6 z tylną szybą pod 

„złym” kątem, Ami 8, Mehari oraz mniej 

znane i rzadsze samochody produkowane 

z wykorzystaniem komponentów 2CV, w tym

furgonetki. Nie były to jedyne auta użytkowe 

na zlocie. Silną grupą przybyły dostawcze Ci-

troëny serii H, a spotkać można było również 

pojedyncze ciężarówki „Belfegor”. 

Sam 2CV powstał poniekąd jako wóz ro-

boczy. Wg słów głównego konstruktora Pier-

re-Jules’a Boulangera miał być zdolny prze-

wieźć „kopę jaj przez zaorane pole, nie robiąc 

z nich jajecznicy”. Było to jedno z „założeń 

projektowych”, którego konsekwencją stało 

się słynne, sprzężone bokami zawieszenie 

o niebywale dużym skoku. Mały Citroën się 

przechyla, ale nie przewraca. Większość za-

Kaczki w piernikach
Citroën 2CV to temat-rzeka. Obfitujący w odnogi i starorzecza. 
Fascynujący również dla miłośników samochodów użytkowych, 
co pokazał zlot w Toruniu. 

krętów i rond można pokonywać z „prędko-

ścią przelotową”, która w 2CV sporadycznie 

osiąga wartość trzycyfrową. 

Auto zadebiutowało w 1948 r. i po trzech 

latach doczekało się wersji towarowej. Był 

też wariant uniwersalny z ruchomą kanapą 

z tyłu. Mały furgon pozostał w produkcji 

do 1978 r. i wraz z modelem bazowym był 

stopniowo modernizowany. Choć zbudo-

wano prototyp pikapa, nie podjęto jego pro-

dukcji. Ładowność wzrosła z początkowych 

250 do 435 kg. Sama ładownia była niewie-

le wyższa niż kabina kierowcy. Jej objętość 

wynosiła od 1,88 m3 do nieco ponad 2 m3 

w zależności od wersji. Z czasem furgonik 

wydłużono i podwyższono. Systematycznie 

rosła pojemność silnika, dwucylindrowego 

boksera: z początkowych 325 cm3, poprzez 

425 i 435 do 602 cm3. Moc podskoczyła 

z 9 do 35 KM i ostatni wariant mógł rozpę-

dzić się do pełnych 100 km/h! 

Następcą furgonetki 2CV był Acadiane 

z lat 1977-87. Korzystał z elementów Citro-

ëna Dyane, który miał zastąpić 2CV, ale… 

został wycofany kilka lat przed nim! 2CV 

zakończył karierę dopiero w 1990 r. Aca-

diane miał ładowność 680 kg przy objętości 

ładowni 2,27 m3 i był napędzany silnikiem 

602 cm3 o mocy 31÷35 KM. 

Oba małe dostawczaki lepiej nadają się 

do udziału w zlotach niż warianty osobowe. 

W ładowni można sporo przewieźć i wygo-

spodarować miejsce do spania. 
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Nie ma z nimi szans również Ami 8 Servi-

ce, furgonetka na bazie wersji kombi Ami 8, 

a zarazem następczyni Ami 6 Service. Oba 

te auta nie były zbyt popularne za młodu, 

a dziś są „białymi krukami”. W Toruniu wy-

patrzyłem tylko jeden, za to świetnie zacho-

wany egzemplarz Ami 8 Service w barwach 

Michelin. Przybył z Holandii. 

Dwa równa się jeden

Bazą zlotu był kemping urządzony na lotni-

sku Aeroklubu Pomorskiego, w zachodniej czę-

ści miasta. Stąd w piątek 31 lipca ruszyła po po-

łudniu parada, która zakończyła się na Bulwarze 

Filadelfi jskim, biegnącym przy Wiśle pod mura-

mi toruńskiej starówki. Tutaj odbyły się wybory 

najładniejszego samochodu i najciekawszego 

przebrania. Wielu posiadaczy 2CV nawet bez 

kostiumu prezentuje się nader oryginalnie, jed-

nak część załóg „wzmocniła przekaz” strojem. 

Wyróżniali się Polacy, wśród których było kilku 

żandarmów i parę zakonnic. Jedna z ekip wło-

żyła mundury francuskich strażaków, stosowne 

do ich czerwonego Acadiane. Była też świetnie 

zakonserwowana para „dzieci kwiatów”. 

Samochody rzadko występowały „jak je 

konstruktor stworzył”. Fantazyjne malowanie, 

akcesoria, zamiana silnika czy głębokie mo-

dyfi kacje nadwozia były na porządku dzien-

nym. Jednym z tych, którzy „poszli na całość” 

był Szwed, Lars Cronvall z Hammenhög: 

„Miałem dwa Citroëny, z których żaden 

tak naprawdę nie nadawał się do odbudowy: 

Ami 8 i Acadiane. Połączyłem więc przód 

od Ami z ładownią Acadiane. Aby pasowały 

do siebie, musiałem poszerzyć tył. Wstawi-

łem pas blachy przez środek dachu i posze-

rzyłem ścianki, do których umocowane są 

tylne drzwi. Tak było prościej niż powięk-

szać drzwi. Wzmocniłem również podłogę. 

W środku jest bagażnik i miejsce do spania 

ze stelażem i materacami z IKEI”. 

Tak jak inni uczestnicy zlotu Lars krążył 

po kempingu, aby odwiedzić znajomych, 

podjechać pod prysznic czy do toalety. Or-

ganizatorzy zapewnili dobry „socjal”, ale był 

skupiony w kilku miejscach. Samochód Lar-

sa przebijał mobilnością większe, ale najczę-

ściej stacjonarne kepmingowozy na bazie 

Citroëna H. 

Oda do konserwy

„Blaszanka” H jest obok 2CV kolejną pa-

miątką z najlepszego okresu marki, gdy kon-

struktorzy Citroëna mieli genialne pomysły 

w każdą środę, a jak im humor dopisywał, to 

i w piątki. Maksymalnie uproszczone, samo-

nośne nadwozie miało tylko jeden, duży ele-

ment tłoczony: dach nad kabiną. Pozostałe 

części poszycia były z płaskich blach, usztyw-

nionych rowkami. Inspiracją służyło lotnic-

Rzadszy 
niż pingwiny 
w Sajgonie: 
perfekcyjnie 

utrzymany 
Ami 8 Service 

w barwach 
Michelin. 

Sherpa, czyli opcja 
niemiecka. Firma 

Fiberfab produkowała 
plastikowe nadwozia do 

samodzielnego montażu 
na podwoziu 2CV lub 

Dyane. „Wystarczy 10 
śrub”, zachwalała. 

Francuski Teihol 
Tangara był kolejną 
alternatywą dla 
Méhari. Forma 
nadwozia zdradza, 
że powstał 
„w głębokich 
latach 80.”

Citroën, który udaje 
Greka, czyli terenówka 
Pony na podwoziu 2CV. 
W przeciwieństwie 
do Méhari ma stalowe 
nadwozie. Była 
produkowana w latach 
70. i na początku 80.

„Belfegor” 
z drugiej 
połowy lat 
60. Jedno 
z mniej 
znanych dzieł 
twórcy 2CV 
i DS.

Niejeden Citroën 
H przeżywa drugie 

życie jako samochód 
kempingowy. Inne 

egzemplarze służą za 
barowozy i ruchome 
reklamy. Z 2CV łączy 

go funkcjonalność, 
prostota i szczególny 

rodzaj urody. 

l
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two. Takie blachy są sztywne, lekkie i łatwe 

do zrobienia. Był z nich zbudowany kadłub 

Junkersa Ju52, a wcześniej Forda Tri-Motor, 

zwanego „latającym modelem T”. Układ na-

pędowy z silnikiem benzynowym napędza-

jącym przednie koła został zapożyczony ze 

słynnego Traction Avant, ulubionego wozu 

gangsterów i policjantów. Dopiero w 1960 r. 

pojawił się diesel Perkinsa, a w 1964 fi rmy In-

denor należącej do Peugeota. Moc silników 

wahała się do 35 do blisko 60 KM, a ładow-

ność od 850 do 1600 kg. Objętość ładowni 

podstawowego furgonu o długości 4,3 m do-

chodziła do 7,3 m3. W ofercie był mikrobus, 

pikap i podwozie pod zabudowę. 

Niebywale praktyczny Citroën H z pro-

stopadłościenną ładownią o niskiej pod-

łodze, przesuwanymi drzwiami z boku 

i dzielonymi w pionie i w poziomie drzwia-

mi tylnymi był radykalnym przykładem 

dominacji funkcji nad formą. Od 1948 do 

1981 r. wyprodukowano prawie 473,3 tys. 

tych aut, przy których puszka tuńczyka jest 

nieskończenie piękna. 

Ironia sweterka

„Dziergało 120 osób przez rok” – mówi 

Michelle. Ma tygodniowy zarost i kolorową 

czapeczkę à la wdzianko, które nosi jego 

2CV. Długo nie pogadamy, bo mój fran-

cuski jest embrionalny, tak jak jego polski, 

a porozumiewanie się językiem pożeraczy 

puddingu nie wchodzi w grę. Szyciu ubran-

ka dla „kaczuchy” patronowała FFN: Fran-

cuska Federacja Naturystów przy udzia-

le zaprzyjaźnionych kempingów, przede 

wszystkim ośrodka Domaine de Bélézy 

w Bédoin na południowym wschodzie 

Francji. Michelle jest ubrany kompletnie, 

czym wybawia z kłopotu rodziców, którzy 

nie muszą dzieciarni tłumaczyć, co napraw-

dę kryje się pod sweterkiem Citroëna. 

„Belfegor” nie potrzebuje stroju, aby każdy 

się za nim obejrzał. Świetny egzemplarz stał 

u wejścia na imprezę, przy ekspozycji spółki 

Citroën Polska. Inny wypatrzyłem na skraju 

kempingu. Oba pożarnicze, przy czym dru-

gi przerobiony na wędrowną kwaterę. Lek-

ka ciężarówka Citroëna była produkowana 

w latach 1964-72 w wersjach o ładowności od 

3,5 do 8,5 t. Jej kabinę nakreślił Włoch Flami-

nio Bertoni, autor sylwetki Traction Avant, 

2CV, Ami, DS oraz H. Był projektantem, 

a wcześniej rzeźbiarzem. „Belfegor”, podob-

nie jak Ami 6 powstał w „morskim” okresie 

Bertoniego. Przypomina rybę. Niezwykle 

ukształtowana kabina jest funkcjonalna, 

a okienka nad refl ektorami powstały specjal-

nie, aby ułatwić manewrowanie. Ciężarówka 

miała dwuobwodowy, hydrauliczny układ 

hamulcowy wzorowany na DS. Rozdzielał 

siłę hamowania między przednią, a tylną 

oś stosownie do obciążenia. Tak jak w DS,

Citroën Méhari. 
Ten ma napęd 
tylko na przód. 
Wersje 4×4 
miały koło 
zapasowe 
w zagłębieniu 
w pokrywie 
silnika. 
W tle Ami 6 
z charakterys-
tycznie 
pochyloną 
tylną szybą. 

Vanclee Mungo 
miał plastikowe 

nadwozie 
z hardtopem 

uodparniającym 
go na belgijskie 

szarugi. Firma 
działała od 1978 

do 1996 r. 

Acadiane 
budowany na 
bazie Dyane był 
większy i bardziej 
praktyczny 
niż furgonetki 
na bazie 2CV. 
Pamiętacie 
miniaturkę 
tego auta firmy 
Majorette? 

Furgonetka 
2CV w barwach 

francuskiej 
poczty. 

Ładownia jest 
krótka i niska. 

Były też wersje 
dłuższe i wyższe. 

A
b
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hamulce były uruchamiane przyciskiem 

w podłodze, odpowiednio powiększonym na 

potrzeby ciężarówki. Na desce rozdzielczej 

znalazł się wskaźnik zużycia okładzin. 

Ciężarowy Citroën nosił oschłe oznacze-

nie cyfrowe odnoszące się do klasy ładow-

ności. Przezwisko „Belfegor” przylgnęło do 

niego po serialu „Belfegor – upiór Luwru” 

z Juliette Gréco w roli tytułowej. Francuska 

telewizja wyemitowała go w połowie lat 60. 

My się gliny nie boimy

„Numer seryjny 33. Wczesna, kupiona we 

Francji. 100% oryginał – zapewnia Andreas 

Müller z Bawarii. – Są dwie stacyjki. Każdy 

silnik uruchamiasz osobno. Możesz jechać 

z napędem na przód, na tył lub na obie osie. 

Na tunelu jest jedna dźwignia do sterowania 

zmianą biegów w obu skrzynkach jednocze-

śnie. Ta druga służy do włączania i odłącza-

nia tylnego napędu”. 

Chodziły słuchy, że na kempingu jest co 

najmniej jedna terenowa, dwusilnikowa 

2CV Sahara i szczęśliwie ją odnalazłem. 

Prototyp powstał w 1958 r. z myślą o fran-

cuskich fi rmach pracujących w Algierii. Do 

1971 r. powstały tylko 694 sztuki. Ponie-

waż silnik 2CV był za słaby dla typowego 

wozu 4×4, konstruktorzy zastosowali dwa 

kompletne układy napędowe: jeden w zwy-

kłym miejscu z przodu, a drugi w bagażni-

ku. Przypomina się „suchar” o blondynce 

w „maluchu”, która otwiera klapę z przodu 

i krzyczy: „o boże, ukradli mi silnik!” Na co 

przechodzący obok facet odpowiada: „niech 

się pani nie martwi, z tyłu jest zapasowy”. 

Méhari, lekka terenówka z plastikowym 

nadwoziem na podwoziu 2CV również 

miała wariant 4×4, który zadowalał się 

jednym silnikiem. W latach 1979-83 wy-

produkowano ich około 1300. Uchodzą 

za rarytasy. Znacznie łatwiej spotkać wer-

sję przednionapędową, której od 1968 do 

1988 r. zbudowano prawie 145 tys. Bazo-

wy model ważył zaledwie 535 kg. Nazwa 

wywodzi się od rodzaju wielbłąda. Méhari, 

inaczej sahel jest duży, ale szczupły i ma 

mały, pojedynczy garb. Jest używany do 

jazdy i do wyścigów. 

Uproszczone terenówki na bazie 2CV bu-

dowane były nie tylko we Francji. W Por-

tugalii, Hiszpanii i Senegalu powstawał FAF 

z płaskimi bokami, w Grecji Pony, a w Belgii 

Vanclee Mungo, że wspomnę tylko niektóre. 

Nawet zgromadziwszy ponad 2,5 tys. aut 

na jednym zlocie, można się spodziewać, że 

i tak niektórzy „krewni i znajomi” 2CV na 

niego nie dotrą. Innych można nie dostrzec 

w olbrzymiej masie samochodów, z których 

jeden jest ciekawszy od drugiego. Vive le 

2CV! No i Toruń oczywiście! ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Andreas Müller i jego „numer 33” – unikalna, 
terenowa, dwusilnikowa 2CV Sahara.

Hybryda Larsa Cronvalla z Hammenhog 
złożona z przodu od Ami 8 i tyłu od Acadiane 
ma jakość auta fabrycznego. Ma nawet 
„szyberdach” – dotyk luksusu! 

Michelle 
i jego Citroën 
przywdziali 
kolorowe 
stroje, aby 
promować ich 
zdejmowanie. 
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W 
połowie lipca do Polskiej Nowej 

Wsi pod Opolem przybyły naj-

piękniejsze ciężarówki nie tylko 

z Polski, ale też Europy. W tym roku przy-

jechali Finowie, Węgrzy, Niemcy, Czesi, 

Białorusini i Ukraińcy. W sumie odwie-

dzający zlot mogli podziwiać ponad 400 

pojazdów. Wśród nich były zarówno już 

te dobrze znane stałym bywalcom tej im-

prezy, jak i zupełne nowości, które pod-

czas tegorocznego Master Trucka po raz 

pierwszy pokazały się polskiej publiczno-

ści. Zwiedzający mogli podziwiać tuningo-

wane ciągniki różnych marek, ale również 

holowniki pomocy drogowej, pojazdy do-

stawcze, militarne oraz oldtimery. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się również auta 

amerykańskie i jednoślady. Zlot uatrakcyj-

niła również prezentacja i konkurs mode-

larzy Master Mini Truck.

Wśród nowości wyróżniał się Highway 

Hero. Miał przyjechać na zlot rok temu, ale 

wówczas nie był jeszcze gotowy. W tym roku 

jednak nie zawiódł. Okazało się, że warto 

było poczekać. Doprowadzony do perfekcji 

zestaw tak się spodobał, że został okrzyk-

nięty najpiękniejszą ciężarówkę zlotu. Zgar-

nął również tytuł Master Truck 2015. 

W sumie podczas całego weekendu 

opolską imprezę odwiedziło ok. 60 tys. 

Czasem słońce, czasem deszcz
Lśniące chromem i oszałamiające kolorem ciężarówki. Już po raz jedenasty Master Truck 
przyciągnął rzeszę miłośników tuningowanych pojazdów. Było upalnie, gwarno i wesoło. 

Repiński został w tym roku wyróżniony za najliczniejszą 
reprezentację. Na zdjęciu zdobywca 6. miejsca 
w kwalifikacji Master Truck – Scania „Dywizjon 303”.

Jak co roku nie zawiedli właściciele holowników. Pojazdy po-
mocy drogowej to jedne z najbardziej dopieszczonych cięża-
rówek. Ich właściciele poświęcają im mnóstwo czasu, non 
stop dodając kolejne elementy upiększające. Na zdjęciu MAN 
„Gniew Tytanów”, na co dzień Pomoc Drogowa Tytan.
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z poziomu ziemi nie wystarczyło, mógł wy-

kupić lot widokowy. Na pewno z takiej per-

spektywy zlot przedstawiał się równie intere-

sująco, jak nie bardziej. 

Oczywiście nie mogło też zabraknąć wie-

czornych atrakcji. Na scenie występowały 

zespoły country i tradycyjnie już miał miej-

sce pokaz oświetlenia tuningowanych po-

jazdów. To był naprawdę udany weekend.

Teraz pozostaje nam tylko czekać na wa-

kacje. W lipcu kolejna edycja tej niesamo-

witej imprezy. Warto już dziś zarezerwo-

wać sobie czas. ▐

KD
Fot. TV Brawo, MAN

osób. Żar lejący się z nieba studziły prze-

lotne deszcze, nikt jednak nie narzekał. 

Różnorodność przygotowanych przez or-

ganizatora atrakcji sprawiła, że każdy mógł 

znaleźć coś dla siebie. Uczestnicy zlotu 

mogli sprawdzać się w różnych konkuren-

cjach, m.in. w konkursie na precyzyjną jaz-

dę, w przeciąganiu liny, w slalomie taczką 

z beczką po oleju czy konkursie z wiedzy 

o pojazdach ciężarowych. 

Fani wojskowych sprzętów mogli również 

skorzystać z okazji i przejechać się amfi bią po 

specjalnie przygotowanym terenie. Odbyły 

się też pokazy motocyklowe i próby gaszenia 

pożaru z powietrza. Jeżeli komuś oglądanie 

„Highway Hero” – zdobywca tytułów: Master Truck 2015 i Ciężarówka Publiczności 2015. Fin Mika Auvinen 
za pomocą swojego pojazdu przenosi nas w świat amerykańskiej kultury. Przygotowanie tej ciężarówki 
trwało 11 miesięcy. Samo lakierowanie pochłonęło 2000 godzin. Na karoserii możemy podziwiać Jusso 
Lehtinen – Fina przemierzającego kanadyjskie trasy, pojawia się też gwiazda country – John Cash oraz Lisa 
Kelly – kierowca z programu Ice Road.

Po raz kolejny można było podziwiać 
Scanię Nostalgia firmy RU Route ze 
Słowacji. W tym roku zajęła drugie 
miejsce w głównym konkursie Master 
Truck.

DAF Egipt firmy Łukasz zdobył wyróżnienie za aranżację 
oświetlenia. Warto jednak zwrócić również uwagę na 
wyjątkowy sposób malowania. Egipskie freski to dość 
oryginalny pomysł. Pod szybą zamontowano łeb wilka.

Podczas 
tegorocznego 
zlotu MAN 
świętował 
swoje 
100-lecie. 
W specjalnie 
przygoto-
wanej 
naczepie 
można było 
prześledzić 
całą historię 
marki.

Volvo „Pulp Fiction” firmy 
Eurotrans zdobyło 10. miejsce 
w kwalifikacji Master Truck. 
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T ermin Smart Repair jest skró-

tem od Small and Medium 

Area Repair Technologies 

i określa grupę specyfi cznych tech-

nologii napraw estetycznych usz-

kodzeń pojazdów (naprawa tapi-

cerki, elementów plastikowych, 

szyb i karoserii). Kluczowe elemen-

ty charakteryzujące naprawy Smart 

Repair to krótki czas oraz mini-

malizowanie obszaru naprawy. 

W przypadku technologii PDR 

znajduje ona zastosowanie w przy-

padku: uszkodzeń parkingowych, 

zdarzeń spowodowanych gwałtow-

nymi zjawiskami atmosferyczny-

mi (burze, gradobicia) czy wszyst-

kich tych zdarzeń, których efektem 

są wgniecenia na karoserii (upa-

dek przedmiotów na karoserię, 

spadające owoce np.: kasztan, 

orzech itp.).

Metoda PDR bardzo dyna-

micznie rozwija się w obszarze 

pojazdów osobowych i wydaje 

się, że nie tyczy się pojazdów cię-

Dlatego stosuje się dwie zupełnie 

inne technologie napraw PDR: 

wypychową i klejową. Pierwsza 

metoda usuwania wgnieceń pole-

ga na użyciu metalowych dźwigni, 

którymi wgniecenie delikatnie 

wypychane jest od wewnątrz ele-

mentu. Jest to metoda wymagają-

ca precyzji i doświadczenia naby-

tego przez nieustanne ćwiczenia. 

Przyrządy, którymi posługuje się 

pracownik wykonywane są ze 

stali nierdzewnej o odpowiedniej 

dla przeznaczenia twardości i wy-

trzymałości. Tylko takie narzę-

dzia zapewniają komfort pracy 

i precyzję wykonywania napraw. 

Ich cykl produkcyjny trwa około 

12 tygodni, a proces technologicz-

ny jest złożony i skomplikowany. 

Z kolei w miejscach niedostęp-

nych od wewnątrz (wzmocnienia, 

profi le zamknięte) stosuje się me-

todę pullingu. Puller wyposażony 

jest w uchwyt pozwalający na wy-

ciąganie wgnieceń przy wykorzy-

staniu grzybków przyklejanych 

do powłoki lakierniczej. 

System NTools PDR 

W ofercie marki NTools poja-

wiły się narzędzia PDR dostępne 

pojedynczo oraz jako zestawy Ba-

sic, Standard oraz Expert – w za-

leżności od wielkości zawierają 

one odpowiednio zróżnicowane 

elementy. Najbardziej podstawo-

wy zestaw PDR Basic, zawiera 

narzędzia typu: heble, do wzmoc-

nień, do drzwi, płetwa. Kolejne 

zestawy są jego rozszerzeniem. 

Dochodzą tu przyrządy o róż-

nych grubościach i kształtach 

końcówek – zaokrąglone, płaskie, 

w kształcie płetwy, zagięte w literę 

U – dobieranymi odpowiednio do 

kształtu wgniecenia. Wzrost liczby 

narzędzi w zestawie umożliwia 

szybszą i skuteczniejszą naprawę 

uszkodzeń, dzięki uzyskaniu wy-

godniejszego dostępu lub uzyska-

niu dostępu do większego obszaru 

występowania wgnieceń karoserii 

samochodowych. W przypadku 

technologii klejowej zestaw zawie-

ra niezbędne przyrządy do pracy 

podczas bezlakierowego usuwania 

wgnieceń w jednej poręcznej wa-

lizce. System NTools PDR będzie 

miał wkrótce swoją premierę na 

targach w Paryżu. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański

Szybkie usuwanie 
wgnieceń
Bezlakierowe usuwanie wgnieceń (PDR – Paintless 
Dent Removal) to najszybciej rozwijająca się 
technologia napraw karoserii samochodów typu 
Smart Repair. Nie ma żadnych przeciwwskazań, 
by stosować ją w pojazdach użytkowych.

nie wartości samochodu. Popu-

larność PDR można tłumaczyć 

korzyściami, które otrzymują 

wszystkie strony zaangażowa-

ne w naprawę pojazdu. Klient 

zyskuje samochód pozbawiony 

śladów uszkodzenia, z zachowa-

ną oryginalną warstwą lakieru. 

Ubezpieczyciel zdecydowanie 

ogranicza koszt naprawy – nie 

ma konieczności wymiany ele-

mentów na nowe. A warsztat zy-

skuje ze względu na oszczędność 

czasu i surowców – technologia 

PDR nie wymaga szpachlowa-

nia, lakierowania ani wymiany 

elementów. Tutaj nakłady pracy 

liczy się w godzinach nie dniach. 

Ponieważ nie ma konieczności 

demontażu elementów, ich la-

kierowania i ponownego mon-

tażu, a sama metoda jest bardzo 

szybka, oszczędności sięgają tu 

nawet 60%. Każda ingerencja 

lakiernicza obniża wartość auta, 

a usunięcie oryginalnej powłoki 

lakierniczej niesie ze sobą ryzyko 

naruszenia fabrycznej powłoki 

antykorozyjnej. Jest to niezwy-

kle istotne w przypadku sprze-

daży auta szczególnie w czasach 

wszechobecnych czujników gru-

bości lakieru.

Na 2 sposoby

Niewielkie wgniecenia karo-

serii można znaleźć niemal na 

każdym samochodzie i w każ-

dym miejscu jego karoserii. Nie 

wszystkie są łatwe do usunięcia. 

Robert Gromiec, konsultant techniczny w firmie APP, 
odpowiedzialny za szkolenia NTools PDR 

Doświadczony pracownik jest w stanie usunąć dziennie do 200 wgnieceń do 3 cm śred-
nicy i głębokości ugięcia do 3 mm, co przy cenie 143 zł netto za usunięcie pojedyncze-
go wgniecenia może dać pokaźne zyski firmie. Dlatego ta forma napraw ostatnio na-
biera ogromnej dynamiki (wzrost z 50 do ponad 1000 tego typu punktów naprawczych 
w Polsce w latach 2007–2014). Oczywiście nie każde uszkodzenie da się naprawić za 
pomocą PDR. Muszą być spełnione warunki: nieprzekroczona granica plastyczności 

materiału (blacha nie jest rozciągnięta), brak ostrych krawędzi i załamań w obrębie wgniecenia, brak uszko-
dzeń powłoki lakierowej w obrębie wgniecenia oraz brak szpachli na elemencie naprawianym.

żarowych. Jest w tym trochę racji, 

ponieważ powszechne panele 

plastikowe i ściany boczne tych 

aut nie są narażone na uszkodze-

nia analogiczne jak w samocho-

dach osobowych. Jednak z po-

wodzeniem używa się tej metody 

w przypadku furgonów z wielko-

powierzchniowymi poszyciami 

z blachy stalowej. 

Wszyscy zadowoleni

Zastosowanie Smart Repair to 

w każdym przypadku podniesie-

Heble to narzędzia używane do pracy na elementach karoserii bez wzmoc-
nień. Pracują na zasadzie dźwigni. Wymagają punktu podparcia uzyskiwane-
go za pomocą akcesoriów PDR, np. podwieszanego kółka lub łańcucha.

Puller do napraw klejowych to uniwersalne urządzenie do wyciągania 
niewielkich wgnieceń. Ma bardzo szeroki zakres regulacji zarówno podpór, 
jak i trzpienia wyciągającego. Dzięki temu może pracować na niemal każdej 
powierzchni. Zaciśnięcie rękojeści Pullera powoduje ruch trzpienia w górę.
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Tej jesieni kuszą Cię różne smaki. Jak co roku, do końca nie wiadomo czy tegoroczne

młode wino Beaujolais okaże się kwaśne, czy dla odmiany znakomite. 

Nie ryzykuj! Postaw na najpewniejszy produkt tej jesieni – pojazd Renault Trucks T 

uhonorowany tytułem International Truck of the Year 2015.

Wybierz jeden z trzech modeli oferowanych w naszej kampanii 

i dobierz rozwiązanie na miarę Twoich potrzeb 

– najem lub zakup za gotówkę w promocyjnych cenach.

*  Szczegółowych informacji dotyczących warunków kampanii, w tym warunków oferty najmu wraz z pełną informacją 

o zakresie raty miesięcznej udzielą Państwu Przedstawiciele Handlowi Renault Trucks.

Prezentowana oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ilość pojazdów objętych promocją ograniczona.
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