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Od 26 lat stawiamy 
na Volvo Trucks

Wysokiej klasy tabor to nieodzowny element w strategii rozwoju Grupy Delta Trans. 
Z Volvo Trucks, współpracujemy nieprzerwanie od początku naszej działalności, czyli od 26 już lat. 
Rzeczywista dbałość ze strony Volvo Trucks o spełnianie kryteriów, z jakimi marka ta jest utożsamiana, 
przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie naszej fi rmy, na nasze relacje z Klientami, a także 
na nasze wyniki fi nansowe. To właśnie, w połączeniu z dobrymi, pełnymi zrozumienia relacjami
łączącymi nasze fi rmy, przyczynia się do naszego sukcesu i decyduje o tak silnym i konsekwentnym
na przestrzeni lat zaufaniu, jakim darzymy Volvo Trucks.

Adam Rams, współzałożyciel, współwłaściciel i Wiceprezes Zarządu 
spółek tworzących Grupę Delta Trans

Obejrzyj fi lm na volvotrucks.pl/ambasador

reklama VOLVO - Delta Trans - 210x297 - Ciezarowki i Autobusy.indd   1 2015-11-09   09:41:01



Zawsze czujny, skoncentrowany i wypoczęty. Kto to taki? Mechaniczny kierowca, czyli 

autopilot, który całkowicie przejmuje stery pojazdu. Autonomiczne samochody stają się 

rzeczywistością. Można je już spotkać w normalnym ruchu drogowym, na razie w ramach 

testów. Ale szybko może się to zmienić. 

Czy autopilot jest potrzebny? Okazuje się, że tak. Powinien nie tylko zastąpić człowieka 

za kierownicą, ale również zwiększyć bezpieczeństwo. Póki co mówimy tylko o wsparciu. 

Czyli w razie potrzeby stery przejmuje człowiek. Może on więc w czasie jazdy odpoczywać, 

czytać lub wypełniać dokumenty, ale musi być również gotowy w każdej chwili do przejęcia 

inicjatywy.

Jaki będzie kolejny krok? Otóż w przyszłości z naszych dróg mają całkowicie zniknąć 

pojazdy kierowane przez człowieka. Co więcej, jazda nieautonomiczna ma być zakazana 

jako zbyt niebezpieczna. To co dzisiaj wydaje się niemożliwe, już za parę lat może stać się 

normalnością. Oczywiście, żeby do tego doszło, potrzebna jest odpowiednia infrastruktura. 

Oznaczania na powierzchni dróg powinny być nienaganne. Pojazdy muszą się komuniko-

wać, przekazując sobie wzajemnie informacje o tym, co ma miejsce na trasie. Wszystkim 

musi zawładnąć idealnie działająca 

elektronika, czyli trzeba również 

stworzyć system, którzy 

będzie stanowił tarczę ochronną 

przed atakami hackerskimi. 

A co z ludźmi? Hmm… Autono-

miczne pojazdy przyszłości mają 

całkowicie wyeliminować kierowcę. 

Oznacza to, że zawód ten może 

całkowicie wyginąć. Póki co jednak, 

spójrzmy niedaleko w przyszłość. 

Jeżeli uwaga kierowcy przestanie być 

potrzebna w 100%, czy reakcje nie 

spowolnią? Czy człowiek pochłonięty 

innymi czynnościami, będzie w sta-

nie w razie konieczności zareagować 

szybko na sytuację kryzysową, 

w której maszyna się podda? Na pewno taka zmiana, pociągnie za sobą konieczność odpo-

wiedniego wyszkolenia szoferów, których rola znacząco się zmieni. Jednak nawet całkowite 

wyeliminowanie człowieka z procesu prowadzenia pojazdu nie może pozbawić go umiejęt-

ności kierowania. Na pewno trudno dziś to sobie wyobrazić…

Autonomiczne pojazdy to nie tylko kwestia techniki, ale również naszej natury. Praktycznie 

można przyjąć, że inżynierowie podołali i wykonali swoją robotę. Teraz czeka nas naj-

większe wyzwanie. Trzeba pokonać barierę psychiczną. Dzisiaj często trudno nam zaufać 

kierowcy, który nas wiezie, jak będzie z maszyną? Dodatkowo sprawę skomplikuje fakt, że 

prowadzenie samochodu, czy to osobowego, czy ciężarowego, dla wielu ludzi jest ogromną 

przyjemnością. Czy będą chcieli z niej zrezygnować? ▐
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Marka Daimler AG

Dodatkowa oszczędność paliwa aż do 
3 %: Silnik 2. generacji o pojemności 
12,8 litra.
To najlepszy sposób, aby poprawić dotychczasowy wynik 10 % oszczędności zużycia  
paliwa w pojedynkach Fuel Duel z pojazdami konkurencji. Przekonaj się o tym na stronie 
www.fuelduel.pl lub osobiście za kierownicą Actrosa.



Nadal oferuje obszerne kabiny z płaską 

podłogą i wciąż wyróżnia się komfor-

tem i stylem. Dodaje do tego systemy 

wspomagające jazdę, które nie tylko przy-

noszą ulgę kierowcy, ale przyczyniają się do 

obniżenia spalania, ograniczenia kosztów 

serwisu i zwiększenia zysku użytkownika. 

Przerwa na reklamę

Renault serii T ma charakterystyczny wy-

gląd, który jest wizytówką właściciela. Obfi -

tująca w duże, płaskie powierzchnie kabina 

doskonale może zresztą służyć za „szyld”, 

choć jednolity kolor, bez napisów znako-

micie podkreśla jej nietuzinkową formę. 

W chwili debiutu serii T francuscy styliści 

wspominali, że inspirowali się maską sa-

muraja. Ciężarówka rzeczywiście ma silny, 

bojowy wygląd i jest godnym następcą „pię-

trowego” Magnum, który nie tylko miał coś 

z „drapacza chmur”, ale szczycił się swego cza-

su amerykańskimi silnikami V8 fi rmy Mack. 

Również wystrój i wygoda wnętrza do-

równują tej, do jakiej przyzwyczaiło użyt-

kowników Magnum. Naturalnie, gdy mowa 

o kabinie sypialnej High z płaską podłogą, 

największej z dostępnych w serii T. Są bo-

wiem oferowane niższe wersje, w których wy-

stępuje niewielki tunel nad silnikiem. Kabina 

High mierzy wewnątrz blisko 2,14 m i prze-

wyższa pod tym względem ostatni wariant 

Magnum z lat 2008–13, który nieznacznie 

przekraczał 2 m. Dizajn jest ciekawy, a przy 

tym praktyczny. Urzekają detale, takie jak np. 

zespoły przycisków na tablicy rozdzielczej, 

których ułożenie można zmienić zgodnie 

z własnymi preferencjami. Kolejny drobiazg 

o dużym znaczeniu dla wygody i samopo-

czucia kierowcy to możliwość podłączenia 

klawiatury QWERTY do pokładowych urzą-

dzeń pojazdu. Pozwala ona wygodnie obsłu-

giwać system telematyczny Optifl eet i szybko 

wysyłać komunikaty tekstowe. 

W ciągniku, którym jeździliśmy, znalazł 

się skórzany, podgrzewany i wentylowany 

fotel kierowcy. Podobnie jak fotel pasażera, 

był zawieszony pneumatycznie, a obydwa 

dopasowano kolorem do wystroju tablicy 

rozdzielczej. Brąz ociepla szarość i dystan-

suje ją. W ciężarówce zamontowano górną 

leżankę ze składaną drabinką. Utworzona 

z dwóch elementów rozkładała się dwustop-

niowo. Jej zewnętrzna krawędź mogła być 

ustawiona pionowo i stanowić skuteczną 

barierę dla ułożonych na leżance przed-

miotów, np. torby podróżnej, ubrań itp. 

W wersji High Maxispace leżankę tę zastę-

puje półka zasłaniana roletami, a niżej za-

mocowany jest rozkładany stolik ze schow-

kiem na naczynia i sztućce. 

Dolną leżankę można przekształcić za po-

mocą „hamakowej” nakładki w komfortową 

sofę do siedzenia czy radowania uszu kawał-

kami „Iron Maiden” w pozycji półleżącej. 

Można ją również doraźnie poszerzyć do 

79 cm. Natężenie i barwę oświetlenia kabiny 

można dopasować do chwilowych potrzeb 

i nastroju. 

Liczy się sztuka
Presja obniżania kosztów powoduje, że trudno traktować 
ciężarówki inaczej niż jak maszynki do zamiany 
paliwa w ruch. Przemiany tej można jednak dokonać 
na kilka sposobów, a Renault ma ciekawą propozycję. 

Renault T 520.18 High Cab 4×2 Euro 6

Dmc (t) .................................................................................19
Masa własna (t) ................................................................7,76
Rozstaw osi (mm) ............................................................3805
Typ silnika ......................................................................DTI13
Liczba i układ cylindrów ...................................................... R6
Pojemność (dm3) ..............................................................12,8
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ...................520/382/1450÷1900
Maks. moment obr. (Nm/obr/min) .................2550/1050÷1400
Skrzynia biegów........zautomatyzowana Optidriver AT 2612E
Przełożenie przekładni głównej .....................................2,64:1
Przeglądy .........................................................do 100 000 km
Gwarancja ............1 rok cały pojazd, 2 lata – układ napędowy

Wysmakowany, „roboczy” styl tablicy 
rozdzielczej uzupełniają interesujące 
„gadżety”, np. przełączniki, które można 
przekładać między kieszonkami wg 
własnego życzenia. 
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Skąpiec niemal Molierowski

Układ napędowy został skompleto-

wany zgodnie z obecnymi standardami, 

przy uwzględnieniu możliwości mocnego, 

520-konnego silnika. 12-biegowa, zautoma-

tyzowana skrzynia Optidriver o rozpiętości 

14,94 – 1,0 współpracowała z mostem napę-

dowym o „szybkim” przełożeniu 2,64:1. 

Silnik działa praktycznie zawsze w ekono-

micznym zakresie obrotów, a sprzyja temu 

oprogramowanie skrzyni biegów. Komputer 

na bieżąco kalkuluje, jaki jest najbardziej opty-

malny styl jazdy i wykorzystuje do oszczędza-

nia nie tylko właściwie dobrany bieg, ale i tem-

pomat ACC (ang. Adaptive Cruise Control) 

z funkcją Optiroll, czyli „wolnym kołem”. 

Wrzucenie „na luz” opłaca się na dłuższych 

zjazdach. Silnik odłączony od układu przenie-

sienia napędu wprawdzie zużywa nieco paliwa 

„do podtrzymania życia”, ale nie wytwarza do-

datkowych oporów jak wtedy, gdy jest napę-

dzany na zjeździe przez koła przy wrzuconym 

biegu i puszczonym pedale gazu. Odpowiednio 

długą pochyłość opłaca się przebyć, korzystając 

z energii kinetycznej wielotonowego zestawu, 

utrzymując stosunkowo wysoką prędkość 

i wydłużając dystans pokonany tanim kosztem 

z odłączonym napędem. 

Skrzynią Optidriver można również sterować 

ręcznie, co niekiedy jest uzasadnione ukształto-

waniem terenu lub sytuacją na drodze. W pozo-

stałych wypadkach warto zdać się na „automat”, 

który wielokroć naprawdę „wie lepiej”. 

Ponadto ciągnik był wyposażony w układ 

ostrzegający przed niezamierzonym zjechaniem 

z pasa ruchu LDWS (ang. Lane Departure War-

ning System) oraz system FCW (ang. Front Col-

lision Warning) uprzedzający o ryzyku kolizji 

z przeszkodą znajdującą się przed ciężarówką. 

Skuteczność hamowania w awaryjnej sytuacji 

zwiększał układ AFU (fr. Assistance au Freina-

ge d’Urgence, ang. BAS – Brake Assist System). 

Funkcje te gromadziło w sobie elektroniczne 

sterowanie hamulcami, określane całościowo 

skrótem EBS (ang. Electronic Braking System). 

W codziennej praktyce bardziej przydaje 

się porządny zwalniacz. W ciemnostalo-

wym T 520 był zamontowany Optibrake+ 

złożony z hamulców wydechowego i de-

kompresyjnego, o łącznej mocy hamowania 

382 kW przy 2300 obr/min. Ponadto w ukła-

dzie przeniesienia napędu znalazł się retarder 

hydrauliczny Voith o mocy 450 kW. Hamulce 

pomocnicze pozwalały skutecznie spowolnić 

załadowany do pełna, 40-tonowy zestaw. 

Skoro o hamulcach mowa: również tu 

Renault wykazało się oryginalnością, mon-

tując elektrycznie sterowany, automatyczny 

hamulec postojowy EPB (ang. Electronic 

Parking Brake). Jego duży, dobrze widoczny 

przełącznik zainstalowano po prawej stronie, 

na szczycie tablicy rozdzielczej i opatrzono 

czerwoną kontrolką. 

Nowa era

Renault T 520 imponuje wyglądem, wy-

godą i wszechogarniającym spokojem, jaki 

towarzyszy jeździe. Poczucie panowania nad 

pojazdem wzmaga bardzo dobra widocz-

ność z miejsca kierowcy. Przednie słupki są 

stosunkowo wąskie, a refl ektory mają sys-

tem doświetlania zakrętów. Ciężarówka ma 

duże schowki, w tym jeden dostępny tak 

z zewnątrz, jak i z wnętrza. Skrytki w kabinie 

streścić można w dwóch słowach: pomysło-

we i praktyczne. Pomimo mocnego wygięcia 

środkowej części tablicy rozdzielczej w stronę 

kierowcy, po kabinie można poruszać się bez 

trudu. Zasługa w tym płaskiej podłogi, która 

wnika dość głęboko pod „umeblowanie” na 

przedzie. Poziom materiałów wykończenio-

wych jest dopasowany do „maszynowego” 

dizajnu, wzbogaconego estetyką „high-tech”. 

Skupiając uwagę na parametrach użytko-

wych, konstruktorzy Renault wzbogacili serię T

o walor, który łączy ją z innymi dziełami, 

charakteryzującymi francuskie podejście do 

związków funkcji i formy. Przypomnę bu-

dynek Centrum Pompidou autorstwa Renzo 

Piano i Richarda Rogersa z instalacjami „wy-

rzuconymi” na zewnątrz, aby tym swobodniej 

kształtować i zmieniać wnętrze, a z przykła-

dów pozostających w kręgu motoryzacji skraj-

nie utylitarnego Citroëna H. W księgowości 

fi rmy transportowej odbicie znajdzie działanie 

skrzyni Optidriver i funkcji Optiroll, ale skoro 

„za darmo” dostaje się do nich tak znakomitą 

oprawę, to czemu nie skorzystać? ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Do wnętrza prowadzą cztery stopnie, 
za to piąty to płaska, wygodna podłoga. 

Bezpieczniki – jak na dłoni. 
Dokładny opis na pokrywie. 

Klawiatura pozwala wygodnie korzystać z funkcji systemu telema-
tycznego Optifleet, którego częścią jest 7-calowy, kolorowy ekran. 

Mała rzecz, 
a cieszy: „doszczel-
nienie” rolety 
przeciwsłonecznej. 

Górna leżanka jako bezpieczna 
półka. Przednia krawędź 
zabezpiecza położone na 
materacu rzeczy przed upadkiem. 

Elektryczny, automatyczny 
hamulec parkingowy ma duży, 
dobrze widoczny przełącznik, 
po który łatwo sięgać. 

www.truck-van.pl
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C iągnik jest starannie przygotowany. 

Ma ciemny kolor limuzyny. Chro-

mowane ozdoby prezentują się na 

nim znakomicie. Zwłaszcza jedna z nich 

ma wysoki ciężar gatunkowy: para liczb 

umieszczonych na bokach kabiny. 750 

– tyle koni ma rzędowy, sześciocylindro-

wy silnik o pojemności 16 litrów, który 

czyni Volvo „najmocniejszą ciężarówką 

świata”. 

Na zapas

Przynajmniej jeśli brać pod uwagę cięża-

rówki produkowane seryjnie i przystosowa-

ne z założenia do wykonywania zwykłych 

zadań transportowych. Scania i Volvo ry-

walizują w tej dziedzinie od lat, przebijając 

rywala co pewien czas mocą silnika. Najbar-

dziej oczywiste zastosowanie tak potężnych 

pojazdów to przewóz ładunków ponadnor-

matywnych. Awansem konstruktorzy doda-

ją do tego transport leśny oraz trasy biegną-

ce przez wysokie góry. 

Przyszłość być może przyniesie bardzo 

mocnym ciągnikom nowe możliwości. 

W Europie toczy się dyskurs o dopuszcze-

niu do ruchu wydłużonych, najlepiej kil-

kuczłonowych zestawów. W krajach skan-

dynawskich takie jeżdżą od lat. Przemawia 

za nimi obniżenie kosztów przewozu oraz 

redukcja emisji spalin i tłoku na drogach. 

Nim jednak pojawią się konstruktywne 

wnioski i idące za nimi przepisy, 750-kon-

ne Volvo bywa również nagrodą. Prezen-

tem uczynionym przez właściciela fi rmy 

przewozowej sobie bądź najlepszemu 

kierowcy. Przeważnie ta imponująca cię-

żarówka łączy funkcje i jest jednocześnie 

maskotką i wizytówką fi rmy. 

Z gestem

Z zewnątrz powaga i luksus, a w środku 

szczypta sportowej werwy. Skórzane fotele 

mają żółte wykończenie na bokach. W tym 

samym kolorze są zasłonki. Komponuje się 

z nimi stonowana, ale niecodzienna kolory-

styka ścian i tablicy rozdzielczej. Kabina jest 

w jakiś sposób „ciepła” i dostatnia, choć od-

biega od konwencjonalnej estetyki – przy-

najmniej w tym wariancie wyposażenia. 

W czołowej odmianie Globetrotter XL 

kierowca może liczyć na wysokość wnętrza 

dochodzącą do 2,2 m na poziomie wejścia 

i 2,11 m nad tunelem silnika. Leżanka po 

rozłożeniu mierzy w najszerszym punkcie 

95,5 cm. Volvo pozostawiło kabiny z pła-

ską podłogą ciężarówkom Renault serii T. 

Francuski pojazd jest również nacecho-

wany większą dozą oryginalności. Volvo 

czerpie z tradycji szwedzkiego dizajnu, 

kładącego nacisk na wysmakowaną, choć 

niekiedy chłodną prostotę. Ciekawe jest 

obecne zamiłowanie obu marek do stoso-

wania w wyższych wersjach wyposażenia 

kabin odcieni brązu – koloru łączonego 

przez psychologów z poszukiwaniem po-

czucia bezpieczeństwa. 

Bez hałasuBez hałasu
Równowaga i spokój nie przypadkiem kojarzą się z siłą. Równowaga i spokój nie przypadkiem kojarzą się z siłą. 
Volvo FH16 z 750-konnym silnikiem to potwierdza. Volvo FH16 z 750-konnym silnikiem to potwierdza. 

Skromnie, ale czysto. Skandynawski dizajn 
wspomaga ergonomiczne rozmieszczenie 
przełączników i łatwe w obsłudze menu 
systemów pokładowych. 

www.truck-van.pl
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W tempie

Volvo zapewnia je z zapasem. Nie tylko 

z powodu obecności licznych systemów 

wspomagających jazdę. Lista obejmuje: 

układ stabilizujący tor jazdy ESP (ang. Elec-

tronic Stability Program), tempomat ACC 

(ang. Adaptive Cruise Control) z systemem 

ostrzegania o przeszkodach z przodu FCW 

(ang. Forward Collision Warning) i ukła-

dem awaryjnego hamowania, LKS (ang. 

Lane Keeping Support) przestrzegający 

przed przypadkowym zjechaniem z pasa, 

LCS (ang. Lane Change Support) ułatwiają-

cy zmianę pasa i ostrzegający o pojazdach 

znajdujących się w martwym polu oraz DAS 

(ang. Driver Alert Support) wykrywający 

zmęczenie u kierowcy. Święty spokój za-

pewnia przede wszystkim silnik. Na podob-

nej zasadzie, jak Winchester w szafi e. 

Trasa testu biegnie z serwisu Volvo w Sit-

kówce-Nowinach przez obwodnicę Kielc 

i dalej na północ „siódemką” do Skarżyska-

-Kamiennej. Potem powrót z odbiciem na 

Miedzianą Górę i drogę 74 w stronę Piotr-

kowa Trybunalskiego. Krótki postój i znów 

do serwisu. Na tym mocno pofałdowanym, 

a miejscami również krętym szlaku Volvo 

może pokazać, co potrafi . 

750 KM i 3550 Nm daje o sobie znać już 

przy ruszaniu. Potem jest tylko lepiej. Sil-

nik wykorzystuje dwie turbiny: mniejsza, 

o zmiennej geometrii podbija osiągi przy 

niskich prędkościach obrotowych, potem 

załącza się zwykła, jednostopniowa. Chwila, 

gdy zmieniają się w „dokarmianiu” cylin-

drów jest nieodczuwalna. 40-tonowy zestaw 

z charakterystyczną, skandynawską naczepą 

furgonową Ekeri wyposażoną w składaną 

prawą ścianę uwija się, jakby uciekał z mi-

lionem dolarów. Spod świateł rusza jak „so-

lówka”, a zapiąwszy w trasie „dwunastkę”, 

zrzuca ją nie po to, aby pomóc sobie pod-

jechać pod górę, ale aby zwolnić na zjeździe 

i podwyższonymi obrotami na „jedenastce” 

zwiększyć skuteczność zwalniacza. Opcjo-

nalny hamulec dekompresyjny VEB+ ma 

moc hamowania 470 kW przy 2200 obr/

min, a pomaga mu standardowy wydecho-

wy o mocy 230 kW przy 2200 obr/min. 

Przez chwilę

Volvo ma przewidujący tempomat I-See, 

który dostosowuje strategię zmiany przeło-

żeń i funkcjonowanie „wolnego koła” I-Roll 

do ukształtowania drogi. Jednak przy tak 

mocnym silniku niewiele ma do zrobienia. 

Mówiąc wprost, leni się. Zakres ekonomicz-

nych obrotów jest szeroki. Wprawdzie jak 

na takie osiągi przełożenie mostu wydaje się 

dość duże, ale „dwunastka” jest nadbiegiem. 

Równowaga jest więc zachowana. Rozpię-

tość skrzyni to 11,73 – 0,78. Przy dopusz-

czanej przez ogranicznik prędkości 85 km/h 

wskazówka obrotomierza łaskocze z dołu 

kreseczkę wyznaczającą 1000 obrotów na 

minutę. 

W kabinie panuje niezmącona cisza. Kra-

jobraz za oknem szybko się zmienia. Syn-

drom ciężarówki XXI wieku – nie ma co 

Volvo FH16 750 4×2 Globetrotter XL Euro 6

Dmc (t) .................................................................................................................................. 19
Masa własna (t) ................................................................................................................ 7900
Rozstaw osi (mm) ............................................................................................................. 3700
Typ silnika ................................................................................................................. D16K 750
Liczba i układ cylindrów ........................................................................................................R6
Pojemność (dm3) ............................................................................................................... 16,1
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) .......................................................... 750/552/1600÷1800
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) ......................................................... 3550/950÷1400
Skrzynia biegów..............................................................zautomatyzowana I-Shift ATO3512E
Przełożenie przekładni głównej ...................................................................................... 3,08:1
Przeglądy .................... interwały zależne od specyfikacji pojazdu i sposobu jego eksploatacji
Gwarancja ..... 12 miesięcy (bez limitu km), układ napędowy – 2 lata lub 300 tys. km przebiegu

robić. Wszystko działa na kiwnięcie palcem: 

elektryczny hamulec postojowy, dogodnie 

umieszczony na krawędzi fotela sterownik 

skrzyni biegów, po który można sięgnąć, wi-

dząc coś, czego systemy nie widzą, czy elek-

tro-hydrauliczne wspomaganie kierownicy 

VDS (ang. Volvo Dynamic Steering). To 

ostatnie znieczula kierownicę na nierówno-

ści i sprawia, że Volvo FH16 prowadzi się jak 

Volvo XC90: mięciutko na parkingu, precy-

zyjnie przy prędkości podróżnej. Wystarczy 

jednak pomyśleć o różnicy wymiarów i mas, 

aby zdać sobie sprawę, jakim obciążeniom 

podlega ów wyrafi nowany układ kierowni-

czy oraz koła, którymi steruje i które może 

obracać w miejscu pomimo zdecydowane-

go sprzeciwu opon zdzierających bieżnik 

z rozpaczy. 

750 KM to potwornie dużo. Przyjemność 

z jazdy też jest olbrzymia. Hamuje ją jedynie 

nawracający deszcz i nawierzchnia, która 

miejscami może być śliska. Trzeba uważać. 

Lecz nic to. Volvo FH16 to samochód, któ-

rego silnik, nawet pracując na obrotach bie-

gu jałowego, z maksymalną mocą napędza 

wyobraźnię. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Nowoczesne systemy 
póki co dają się wyłączyć. 
Od lewej z zielonym 
podświetleniem: LKS, 
LCS i FCW. 

Wnętrze promieniuje pozytywną energią, 
a dobór materiałów świadczy o zamiłowaniu 
projektantów do luksusu. Wszystko, z czym 
przez większość czasu styka się kierowca, 
czyli fotele i kierownica – jest obleczone skórą. 

Czwarty 
stopień to już 
podłoga. 

Tak umieszczony szyberdach rozjaśnia 
wnętrze kabiny w miejscach, gdzie najczęściej 
kieruje się wzrok jadących. Zapewnia nieco 
więcej miejsca nad głową, a obok i tak udało 
się wygospodarować szafki. 

www.truck-van.pl
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Cztery lata po wprowadze-

niu silników typoszeregu 

OM 471 wchodzi na ry-

nek kolejne stadium ich rozwo-

ju, dzięki któremu Actros staje 

się bardziej konkurencyjny. In-

żynierom Mercedes-Benz udało 

się obniżyć zużycie paliwa i jed-

nocześnie, za sprawą wyższego 

momentu obrotowego, polep-

szyć dynamikę jazdy. Nowe 

silniki już jeżdżą w ciężarów-

kach. Producent zamontował je 

w dziesięciu Actrosach, zapiął 

do nich naczepy Krone i za-

prosił nas na testy do Słowenii, 

które okraszone zostały hasłem 

„Leading in Effi  ciency” (Lider 

w efektywności).

Na łeb, na szyję

Oszczędności najbardziej wi-

dać w transporcie długodystan-

sowym, gdzie pojazdy pokonu-

ją rocznie kilkadziesiąt lub na-

wet kilkaset tysięcy kilometrów 

i każdy zaoszczędzony litr pa-

liwa na 100 km pozostawia po 

prostu pieniądze w kieszeni 

przedsiębiorcy. I to wcale nie 

małe. Dlatego zalety silnika OM 

471 wzbudzały od samego po-

czątku żywe zainteresowanie. 

Obecnie silnik OM 471 dru-

giej generacji odkrywa kolejne 

potencjały oszczędności drze-

miące w Actrosach. Producen-

towi udało się osiągnąć dalsze 

ograniczenie zużycia paliwa 

o ok. 3% w stosunku do Actrosa 

Euro 6 z systemem PPC z roku 

2012. Przy okazji chciałbym 

zwrócić uwagę, że postrzega-

nie ekonomiczności ciężarówki 

przez pryzmat samego silnika 

jest niewystarczające. Podobnie 

jak silnik, także skrzynia biegów 

i osie napędowe oraz osprzęt 

pomocniczy Actrosa zostały 

dopracowane w celu uzyskania 

maksymalnej efektywności (jed-

nym z przykładów jest tu dwu-

stopniowa sprężarka powietrza 

pracująca zależnie od zapotrze-

bowania na sprężone powietrze). 

Ekonomika w drobiazgach
Czy już kończy się granica możliwości konstruktorów w projektowaniu najoszczędniejszych 
pojazdów? Na szczęście nie. Okazuje się, że cały czas w ciężarówkach drzemią jeszcze pokłady 
nieodnalezionych czynników sprzyjających ekonomii.

W połączeniu z systemem 

telematycznym FleetBoard oraz 

przy oszczędnym sposobie jaz-

dy w porównaniu do referencyj-

nego silnika Euro 5 z roku 2011 

można nawet osiągać 15-pro-

centowe oszczędności paliwa. 

To imponujący wynik. Nieste-

ty, nie gwarantuje on kolejnych 

tak spektakularnych osiągów. 

W pojazdach użytkowych w tej

kwestii postęp osiągany jest 

długofalowo i wynosi około 

1,0÷1,5% rocznie.

Testy fabryczne, które potwierdziły niższe o 3% zużycie paliwa objęły 
połączenie autostradowe między Stuttgartem a Hamburgiem (w obie 
strony). Dział badań MB korzysta z niego od około 20 lat. To jedna 
z najważniejszych głównych dróg w Europie Środkowej, a jednocześnie 
odcinek bardzo zróżnicowany, łączący płaski teren ze wzniesieniami 
i wymagającymi odcinkami górskimi.
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Kłopotliwy pomiar

Słowenia, choć to kraj piękny, 

w całości wyżynny i górski, oka-

zała się nie do końca najlepszym 

miejscem do bicia rekordów 

w zużyciu paliwa. Jak wykryć 

nowe pokłady oszczędności 

silnika OM 471, jadąc autostra-

dami wijącymi się u podnóży 

gór? A podkreślę – rozmawia-

my tu o oszczędnościach rzędu 

3%, czyli około 0,9 l/100 km. 

Z doświadczenia wiem, że 

nawet gdybym się niezwykle 

postarał, moje zużycie paliwa 

będzie i tak różnić się między 

kolejnymi przejazdami i to śred-

nio o 3% z „przeróżnych po-

wodów”. Dlatego rozbieżności 

te są zazwyczaj wyrównywane 

przez wykonywanie kilku jazd 

testowych z rzędu i przeprowa-

dzanie szczegółowej oceny. Ale 

to nie wszystko. Typ ogumienia 

i marka mogą wpływać na zuży-

cie paliwa nawet do 5%. Różne 

głębokości bieżnika opon mogą 

nieść taki sam skutek. Jazdy la-

tem i zimą również wpływają na 

ogólne zużycie paliwa (o oko-

ło 5%). Kolejny punkt, ale nie 

mniej ważny, to masa zestawu. 

Jedna tona mniej w transpor-

cie dalekobieżnym dla zestawu 

40-tonowego obniża zużycie 

paliwa o około 1,5%. A precy-

zja tankowania do określonego 

znacznika i pomiar temperatu-

ry paliwa? Ważna – jak najbar-

dziej! Różnica temperatury pa-

liwa około 10 stopni spowoduje 

zmianę około 1% ze względu 

na rozszerzalność paliwa. Gdy 

w zbiorniku przechowujemy 

500 l oznacza to różnicę objęto-

ści 5 l. Mało tego – zużycie pa-

liwa ciężarówki spada o około 

2% w końcowej fazie dociera-

nia, czyli przy około 80 000 km. 

I tak dalej, i tak dalej... Zużycie 

paliwa ciężarówki to równanie 

z wieloma niewiadomymi.

Daimler Trucks podkreśla, że 

przy przeprowadzeniu obiek-

tywnych pomiarów kluczowe 

jest odpowiednie przygotowa-

nie do jazdy: pojazdy muszą być 

bezpośrednio porównywalne 

w kategoriach mocy i momen-

tu obrotowego, skrzyni biegów, 

przełożenia tylnej osi oraz sys-

temów obsługi, takich jak np. 

tempomat Predictive Power-

train Control (PPC). Standary-

zowane są też kabiny i naczepy, 

włącznie z ładunkiem oraz ogu-

mieniem. Lista warunków obo-

wiązujących w wewnętrznych 

testach porównawczych obej-

muje również: kompleksową 

kontrolę wszystkich podzespo-

łów na hamowni, pomiary w tu-

Thomas Rohrer, 
inżynier w dziale rozwoju produktów Daimler Trucks

Jak zapewne wszyscy zauważyli, na pokazie nie ma ani jednego modelu z kabiną 
GigaSpace. Ma to swoje poważne uzasadnienie, otóż mniejsza kabina StreamSpa-
ce została stworzona jako najbardziej dopracowana pod względem aerodynamiki 
i to właśnie pojazdy z tą kabiną mają palić najmniej. Inżynierowie Mercedesa 
bardzo postarali się, aby ten produkt stawiał jak najmniejsze opory opływającemu 
go powietrzu. Chociaż w pierwszej chwili zdaje się nie mieć to znaczenia, przy 
projektowaniu Actrosa istotny był dla nas każdy drobiazg – np. samo umiejscowie-
nie klaksonu pneumatycznego za pokryciem nadwozia przyczynia się do obniżenia 
zużycia paliwa o 0,2%.

nelu aerodynamicznym, mające 

na celu sprawdzenie właściwego 

zamontowania i regulacji kom-

ponentów odpowiadających za 

aerodynamikę, a także kalibra-

cję prędkościomierza i układu 

pomiaru zużycia paliwa. Tak 

więc 3-procentowa oszczęd-

ność to rezultat otrzymany 

w fabrycznych, porównawczych 

testach doświadczalnych. My 

jako testujący mogliśmy co naj-

wyżej cieszyć się z radości jazd 

w pięknych okolicznościach 

słoweńskiej przyrody i tylko za-

wierzyć producentowi, że jego 

obietnice są prawdziwe.

Silniki z typoszeregu OM 471 udowodniły swoje praktyczne 
walory w samochodach ciężarowych oraz autobusach marki 
Mercedes-Benz i Setra. Łącznie z ich bliskimi krewniakami 
wysyłanymi za ocean, liczba sprzedanych silników tego typu 
wynosi obecnie 250 tys. szt.

www.koegel.com.pl

Eurotrailer Sp. z o.o.
 Grupy DBK

Kögel – Twój partner w Polsce

Postaw na czerwone!

Postaw na Kögel FlexiUse:

www.truck-van.pl
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Kompromis przeciwności

Ekonomika w nowym OM 

471 oznacza także… lepszą 

dynamikę jazdy. Wprawdzie 

maksymalne wartości mocy 

i momentu obrotowego pozo-

stają nominalnie niezmienione, 

jednak wyraźnie wzrosły krzywe 

mocy i momentu w najniższym 

zakresie obrotów, co nadaje sil-

nikom nową charakterystykę. 

Silniki OM 471 osiągają już przy 

prędkości obrotowej 800 obr/

min moment obrotowy wyno-

szący minimalnie 2000 Nm. 

Strategia ta pozwala zmniejszyć 

częstotliwość przełączania bie-

gów i zwiększyć prędkość trans-

portu, nie zwiększając jednocze-

śnie zużycia paliwa. Na drodze 

przekłada się to na lepsze wła-

ściwości jezdne w każdych moż-

liwych warunkach dla niezwykle 

szerokiego zakresu prędkości 

silnika. Ujmując rzecz inaczej, 

podczas zwalniania silnik dłu-

go „trzymany jest” na wysokich 

biegach, a skrzynia opóźnia, jak 

się tylko da, moment redukcji 

biegu. Kierowca już dawno zre-

dukowałby bieg, bojąc się nawet 

zdławienia silnika, tutaj tak nie 

jest. Dla kierowców „starej daty” 

jazda taką ciężarówką może więc 

nieść bardzo osobliwe wrażenia.

Po jazdach w Słowenii Actro-

sem z nowym silnikiem na pew-

no z chęcią zatrzymałbym go na 

dłużej, by sprawdzić silnik na pła-

skiej, równej autostradzie, gdzie 

byłby on w stanie pokazać swoją 

klasę oszczędności. Przejazd au-

tostradą ze stolicy Słowenii, Lu-

blany w kierunku miasta Koper 

nad Adriatykiem i z powrotem, 

pomimo moich wysiłków (choć 

powinienem powiedzieć pomi-

mo wysiłków systemu PPC), 

okupiony został wynikami zuży-

cia paliwa pomiędzy 30 a 34 l na 

100 km. I nie potrafi ę stwierdzić, 

czy jest faktycznie oszczędniej, bo 

odpowiada ono danym warun-

kom jazdy. Bynajmniej podobne 

wyniki wychodziły wszystkim 

pozostałym kierowcom. Mogę 

natomiast na 100% powiedzieć, 

że w najczęściej używanym za-

kresie obrotów – między 1000 

a 1500 obr/min – silniki OM 471 

są znacznie mocniejsze. 

Dzięki nowej charakterysty-

ce, skrzynia PowerShift  3 po-

zwalała przeskakiwać z ósmego 

na dziesiąty bieg przy pełnym 

przyspieszeniu, co było korzyst-

ne dla osiągów i zużycia paliwa. 

Z kolei tryb ekonomiczny po-

mijał przyspieszenia przed pod-

jazdami i kick-down z 12. biegu. 

W tym wszystkim uczestnic-

two systemu PPC było oczywi-

ście nieodzowne. Zintegrowany 

z mapami GPS i doskonale zna-

jący topografi ę terenu system, 

potrafi ł w porę dokonać reduk-

cji, przyspieszyć czy włączyć 

tryb eco-roll, tak, aby zużycie 

paliwa było jak najniższe. Przy 

wykorzystaniu PPC mogłem 

ustawić prędkość, do jakiej po-

jazd może zwolnić oraz przy-

spieszyć swobodnie, tocząc się 

ze wzniesienia i wykorzystując 

energię kinetyczną zestawu. 

Taka okazała się moja skromna 

rola kierowcy.

OM 471 drugiej generacji to 

obecnie pięć wersji o mocy od 421 

do 530 KM. Producent do słoweń-

skich prób drogowych udostępnił 

je wszystkie, po dwie z każdego 

poziomu mocy. Wybór modelu 

do jazd należał do uczestników. 

Oczywiście najpopularniejsze oka-

zały się wersje najmocniejsze, bo 

każdy lubi mieć „powera” pod 

stopą. Kabiny aut nie różniły się 

wyposażeniem ani wielkością. 

Wszystko po to, by obiektywnie 

porównać wyniki testu.

Actros to dziś naprawdę do-

pracowany samochód, bez po-

ważnych wad. Widać, że sztab 

inżynierów dołożył wszelkich 

starań, aby ułatwić kierowcy 

pracę. Zegary są czytelne, układ 

wentylacji, ogrzewanie oraz kli-

matyzacja świetnie sobie radzą, 

a do tego nie brakuje przestrzeni 

wokół fotela kierowcy. Testo-

wany silnik jest już produko-

wany seryjnie, a do końca roku 

będzie można jeszcze wybrać 

między poprzednią a nową wer-

sją. Actros wyróżnia się bardzo 

długimi okresami międzyprze-

glądowymi – do 150 tys. km. 

Czyszczenia fi ltra cząstek stałych 

nie trzeba przeprowadzać aż do 

uzyskania przebiegu 450 tys. km, 

a później wystarczy to robić co 

300 tys. km. Wszystko to nie jest 

bez wpływu na całkowite koszty 

posiadania pojazdu (TCO). ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański, Daimler

Aby jednoznacznie określić, jaki poziom oszczędności reprezentują 
nowe silniki, konieczne było „przerobienie” kabiny kierowcy 
na laboratorium badawcze. Tak wyglądała tablica rozdzielcza w Actrosie 
podczas jazd testowych.

Badania wyraźnie pokazują, jak duże znaczenie ma w testach 
porównawczych zachowanie maksymalnej neutralności. Rodzaj i marka 
ogumienia mogą zaburzyć wynik zużycia paliwa o około 5%. To samo 
dotyczy różnej głębokości bieżnika.

Wskaźniki są przejrzyste, elementy sterujące rozmieszczone 
logicznie i łatwo dostępne. Kierownica wielofunkcyjna ma płynną 
regulację wysokości i nachylenia, i można ją składać do góry. 
Ekran radionawigacji zlokalizowany po prawej stronie obsługuje 
seryjne radio z systemem nawigacji (specjalnym dla samochodów 
ciężarowych).
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Idea samochodów poruszających się 

automatycznie sięga pierwszej połowy 

XX wieku. Szerzej przedstawiono ją na 

pierwszej wystawie „Motorama”, przygoto-

wanej przez General Motors w 1939 r. W la-

tach 50. w koncernie zrodził się pomysł „au-

tostrady jutra” (ang. highway of tomorrow). 

W jej nawierzchni był zatopiony przewód 

elektryczny, a samochody miały kierować 

się wysyłanymi przezeń impulsami wpły-

wającymi na prędkość jazdy, hamulce oraz 

układ kierowniczy auta. Korkom miał zapo-

biegać radarowy nadzór nad autostradą. 

W ramach eksperymentu GM zbudował 

odcinek takiej drogi i testował na niej samo-

chody. „Autopilot” znalazł się na wyposaże-

niu „samochodów snów” prezentowanych 

szerokiej publiczności na wystawach. Miały 

go Firebird II z 1956 r. i Firebird III z 1958, 

oba z silnikiem turbinowym oraz Cadillac 

Cyclone z 1959 r., który miał dodatkowo za-

montowany na przedzie radar, używany do 

unikania zderzeń. 

Nic nie robić

Wówczas chodziło o świat, jak z powieści 

science-fi ction, działający „na guzik”. Dziś 

rozwój automatycznego kierowania pojaz-

dami motywowany jest przede wszystkim 

chęcią zmniejszenia liczby wypadków 

i ofi ar na drogach. W przypadku pojazdów 

użytkowych znaczenie ma również dążenie 

do obniżenia zużycia paliwa oraz emisji 

spalin. 

Prace biegną dwutorowo, a ich efekty 

splatają się ze sobą. Z jednej strony dąży się 

do stworzenia pojazdu adekwatnie reagu-

jącego na zmiany w otoczeniu w sposób, 

w jaki czyni to skoncentrowany kierowca. 

Z drugiej specjaliści pracują nad systemami 

inteligentnego sterowania ruchem, których 

częścią mają być pojazdy: komunikujące się 

z infrastrukturą i ze sobą nawzajem. Róż-

nica polega na zakresie kontroli: w pierw-

szym wypadku pojazd kieruje wyłącznie 

samym sobą w odpowiedzi na chaotyczne 

i zróżnicowane bodźce płynące z otoczenia. 

W drugim otoczenie i samochód działają 

w ramach jednego systemu i wpływają na 

siebie nawzajem, choć korektę wprowadzają 

zdarzenia losowe, np. nagłe wkroczenie nie-

sfornego pieszego na jezdnię. 

Samodzielność wkrada się do samocho-

dów powoli. Pierwszym krokiem był mon-

towany w USA jako opcja już na początku 

Z góry wiadomo
Zintegrowane konwoje, samochody autonomiczne – czy kierowca zmieni się w biurokratę, 
który po ustawieniu parametrów przejazdu wsiąknie w robotę papierkową? 

Główne elementy systemu „Highway Pilot” stosowanego w samochodach użytkowych koncernu 
Daimler: kamera stereoskopowa o kącie widzenia 45 stopni i zasięgu 100 m oraz dwa radary: 
krótkiego (130 stopni, 70 m) i długiego (18 stopni, 250 m) zasięgu. Częścią systemu jest 
„inteligentny” tempomat ACC, taki sam jak w seryjnym Actrosie czy Freightlinerze Cascadii Evolution. 
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lat 70. system zapobiegający blokowaniu 

kół przy hamowaniu, spopularyzowany 

później przez fi rmę Bosch pod nazwą ABS. 

Potem był ASR przeciwdziałający poślizgo-

wi kół przy ruszaniu. Rozwój elektroniki 

doprowadził do tego, że dziś samochody 

pilnują swojego pasa ruchu, automatycznie 

hamują przed przeszkodami, „widzą” zna-

ki drogowe, same przesuwają się w korku 

i samodzielnie parkują, tak prostopadle, jak 

i równolegle. W pojeździe autonomicznym 

systemy te zostają zintegrowane i uzupeł-

nione o dodatkowe urządzenia służące do 

obserwacji otoczenia, oceny sytuacji i re-

agowania. 

Jeden za drugim

Szczególną formą automatyzacji ruchu 

drogowego, o dużym znaczeniu praktycz-

nym i sporych szansach na szybkie wdro-

żenie są zintegrowane konwoje. Pracują nad 

nimi m.in. Scania i Volvo we współpracy 

z instytucjami naukowymi oraz przewoź-

nikami. Chodzi o połączenie zestawów ja-

dących jeden za drugim „elektronicznym 

dyszlem”. Ciężarówka jadąca jako pierwsza 

dyktuje zachowanie pojazdom jadącym za 

nią. Prowadzi ją człowiek i jeśli przyspiesza 

– wszyscy przyspieszają, gdy hamuje – w tej 

samej chwili hamuje cały konwój. Pojazdy 

komunikują się za pośrednictwem wi-fi . 

Jednoczesna i jednakowa reakcja wszyst-

kich pojazdów w konwoju sprawia, że wzra-

sta poziom bezpieczeństwa. Mogą jechać 

w mniejszych odstępach, chowając się 

w „cieniu aerodynamicznym” zestawu z przo-

du. Sprzyja to ograniczeniu zużycia paliwa. 

Scania skupia się na samochodach użytko-

wych i przygotowuje rozwiązanie użyteczne 

„tu i teraz”. Przewiduje praktyczne metody 

tworzenia konwojów, włączania się do nich 

i opuszczania ich. Testuje swoje pomysły 

w praktyce w ramach europejskiego projektu 

COMPANION we współpracy z hiszpań-

Testy Volvo Trucks sprawdzały możliwość automatycznej 
jazdy w konwoju, prowadzonym przez ciężarówkę. Celem 
była poprawa bezpieczeństwa ruchu. Wzrósł również 
komfort, ponieważ jadący w sznurze pojazdów kierowcy 
mogli zająć się ciekawszymi sprawami. 

„Tablica rejestracyjna 
przyszłości”? W ten sposób 
w Nevadzie oznakowane są 
pojazdy autonomiczne.

Bądźmy w kontakcie. Oferowane obecnie systemy 
wspomagające jazdę są integrowane i uzupełniane 
o nowe funkcje, aby pojazdy mogły poruszać się 
samodzielnie. Przyszłość to samochody komunikujące 
się ze sobą nawzajem oraz z infrastrukturą drogową. 
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ka 2015 dziewiczą, samodzielną podróż 

fragmentem autostrady A8 między Den-

kendorf, a lotniskiem w Stuttgarcie odbył 

seryjny Actors wyposażony w system „Hi-

ghway Pilot”. Równolegle koncern testuje 

nowe rozwiązania w samochodach osobo-

wych, a ukoronowaniem obecnego etapu 

prac jest prototypowy F015. 

Niemcy dążą do stworzenia pojazdów, 

które mogłyby uczestniczyć w ruchu samo-

dzielnie i po prostu wiozłyby kierowcę, zdej-

mując z niego obowiązek angażowania się 

w prowadzenie. Równie ambitny cel stawia 

sobie „osobowe” Volvo Cars, które wraz 

z Autoliv, fi rmą wyspecjalizowaną w wypo-

sażeniu służącym bezpieczeństwu jazdy chce 

do 2017 r. wypuścić na ulice Göteborga 100 

autonomicznych samochodów. Mają one tra-

fi ć do gospodarstw domowych na testy. 

Najbardziej intensywne prace toczą się 

w USA. W październiku 2014 r. Tesla przed-

stawiła model S, który w seryjnym wyposa-

żeniu miał „Autopilota”. Mógł prowadzić 

samodzielnie na drodze, wykorzystując „in-

teligentny” tempomat z systemem hamowa-

nia przed przeszkodą i układ utrzymywania 

pojazdu na pasie ruchu. 

Oprogramowanie Tesli jest stale modyfi -

kowane i można je aktualizować. Ponadto 

„samodoskonali się” w trakcie użytkowania, 

co obserwują posiadacze modelu S. W paź-

dzierniku 2015 r. w wersji 7. programu sa-

mochód przejął sterowanie układem kierow-

niczym i może samodzielnie zmieniać pas 

i wyprzedzać, jeśli kierowca da mu sygnał, 

włączając kierunkowskaz. Jednak gdy dane 

napływające do systemu są niedokładne (np. 

linie na jezdni są nieczytelne) system może 

skim instytutem Applus+ IDIADA i tamtej-

szym przewoźnikiem Transportes Cerezuela. 

Próby przebiegały też na terenie Szwecji, 

w porozumieniu ze szwedzkim instytutem 

VTI zajmującym się badaniami nad ruchem 

drogowym i transportem oraz wewnętrzną 

fi rmą transportową Scania Transport Lab. 

Volvo Trucks testowało swoje rozwią-

zanie w latach 2010-12 w ramach europej-

skiego projektu SARTRE (ang. Safe Road 

Trains for the Environment – bezpieczne 

pociągi drogowe dla środowiska naturalne-

go). Chciało włączyć do konwojów również 

inne typy pojazdów, np. auta osobowe, aby 

ich kierowcy mogli bezpieczniej i wygodniej 

jechać. Powierzając prowadzenie „pierwsze-

mu w konwoju”, zyskuje się święty spokój 

oraz czas na przejrzenie e-maili, lekturę czy 

obejrzenie zaległego fi lmu. 

W praktyce i w handlu

We wrześniu 2014 r. Mercedes zademon-

strował na autostradzie A14 w okolicach 

Magdeburga autonomiczną „ciężarówkę 

roku 2025” z systemem „Highway Pilot”, 

a wkrótce potem przedstawił podczas tar-

gów IAA jej futurystycznie stylizowany 

wariant. W maju 2015 należący do Daim-

lera amerykański Freightliner zarejestrował 

w Nevadzie pierwszą własną ciężarów-

kę z „Highway Pilotem” wyposażonym 

w oprogramowanie przystosowane do tam-

tejszego ruchu drogowego. 10 październi-

„Autopilot” Tesli S otrzymał jesienią br. nowe oprogramowanie, 
które umożliwia mu sterowanie układem kierowniczym.

Wczesny prototyp samochodu Google. Oprogramowanie służące 
do autonomicznej jazdy preferuje defensywny styl prowadzenia. 

Scania testuje zintegrowane konwoje w zwykłym ruchu 
drogowym i dąży do stworzenia systemu, który można by 
szybko wdrożyć w obecnych warunkach. 

Firebird II, rodzinny samochód przyszłości koncernu General Motors z 1956 r. 
Miał silnik turbinowy, a widoczne na przedzie dwa czujniki służyły do automa-
tycznego prowadzenia samochodu po „autostradzie jutra”. 

Korzyści ze zintegrowanych konwojów wg Scanii. Wykres porównuje zakres zmian prędkości 
poszczególnych zestawów jadących niezależnie (u góry) oraz w ramach konwoju (u dołu). 
Wyraźnie widać, że wspólna jazda jest bardziej płynna, a zatem również bardziej ekonomiczna, 
szczególnie gdy uwzględni się ruch w cieniu aerodynamicznym pojazdu z przodu. 

Zmiany prędkości 
podczas zwykłej jazdy 
w konwoju

Zmiany prędkości 
podczas jazdy w zinte-
growanym konwoju 
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w każdej chwili zasygnalizować kierowcy, 

aby sam przejął stery. Ponadto na większości 

terytorium Stanów Zjednoczonych pojazdy 

autonomiczne nie są ujęte w przepisach, za-

tem kwestia ewentualnego odszkodowania 

za szkody powypadkowe zakończyłaby się 

zapewne widowiskową batalią przed sądem. 

Niemniej są wyjątki. Nevada jako pierwsza 

na świecie dopuściła samochody autono-

miczne do ruchu już w 2011 r. Później do-

łączyły do niej Floryda, Kalifornia, Michigan 

oraz Dystrykt Kolumbii. W 2013 r. na testy 

takich pojazdów na drogach publicznych ze-

zwoliła Wielka Brytania, wiosną 2015 Szwaj-

caria wyraziła zgodę na testy w Zurychu, 

a jesienią Francja dopuściła próby u siebie, na 

wyznaczonych drogach. 

Nad autonomicznymi pojazdami pracują 

nie tylko wytwórcy samochodów, ale również 

producenci komponentów. Budowie samo-

dzielnych aut od 2009 r. patronuje Google. 

Po intensywnych testach autonomicznych 

samochodów (głównie Lexusów RX450h), 

przeprowadzanych od 2012 r. opracowało 

własny prototyp samosterującego mikrosa-

mochodu elektrycznego, który przechodzi 

obecnie intensywne próby. Samodzielnie 

włącza się do ruchu, ustępuje pieszym i ogól-

nie jeździ defensywnie, choć budując proto-

typy Google wypróbowało na swoim tere-

nie także egzemplarz z oprogramowaniem 

„agresywnym”. Autonomiczne samochody 

Googla uczą się od siebie nawzajem i fi rma 

ocenia, że zgromadziły doświadczenie… z 40 

lat jazdy! Ogółem w trybie autonomicznym 

pokonały od 2009 r. ponad 2 mln km. 

Niemcy nieufni

W różnego rodzaju ankietach, przepro-

wadzanych najczęściej w USA, około 1/3 

kierowców z reguły deklaruje, że kupiłaby 

autonomiczny samochód. Wyniki różnią 

się jednak w zależności od kraju. Kierowcy 

z Brazylii, Indii i Chin wykazują się ponad-

przeciętnym entuzjazmem. Za to Niemcy są 

nieufni. W 2012 r. na 1000 przebadanych 

kierowców z tego kraju tylko 22% odniosło 

się do pojazdów autonomicznych przychyl-

nie, 44% sceptycznie, a 24% wrogo. 

Nikt nie przepytał jeszcze na dużą skalę 

kierowców pojazdów użytkowych, co sądzą 

o autonomicznych ciężarówkach czy zintegro-

wanych konwojach. Rzetelność wymagałaby 

zresztą, aby zasięgnąć również opinii właści-

cieli i kadry zarządzającej fi rmami przewozo-

wymi. Zapewne argument ekonomiczny, czyli 

niższe koszty działalności dzięki zmniejszeniu 

wydatków na paliwo i serwis oraz ogranicze-

niu ryzyka wypadku miałyby dużą wagę. Brak 

dobrze wyszkolonych i rzetelnie podchodzą-

cych do pracy kierowców też mógłby przema-

wiać na korzyść pojazdów o mniejszym czy 

większym zakresie autonomii. Niewiadomą 

jest zaś poziom nieufności do współczesnej 

technologii, zwłaszcza teraz, gdy pojazdy au-

tonomiczne są jeszcze w fazie prób. Kierowcy 

mogliby obawiać się utraty miejsc pracy, choć 

póki co jest to obawa płonna. 

Rodzą się też pytania o możliwość „zawi-

rusowania” samochodu, przejęcia kontro-

li nad nim przez intruza, a także bardziej 

przyziemne: np. o stawkę ubezpieczenia. 

I kogo winić, jeśli dojdzie do kolizji, gdy po-

jazd był w trybie automatycznym? 

120 lat temu samochód łączył wiedzę 

z różnych dziedzin, głównie fi zyki i chemii. 

Dzisiejszy pojazd autonomiczny naśladuje 

żywy organizm. Ma „zmysły” i „układ ner-

wowy”. Niezależnie od wątpliwości, jakie bu-

dzi, nadal jest motorem postępu, który jako 

swoisty model przyczynia się już nie tylko do 

lepszego zrozumienia otaczającego świata, 

ale również tego, jak funkcjonuje człowiek. ▐

Michał Kij
Fot. Daimler, General Motors, Google, 

Scania, Tesla, Volvo

Autonomiczny Actros na drodze A8. Do aktywowania systemu „Highway Pilot” służy niebieski przycisk – we Freightlinerze jest czerwony. 

Prototypowy Freightliner Inspiration Truck z systemem „Highway Pilot”. Oprogramowanie zostało zmodyfikowane na potrzeby rynku amerykańskiego. 

Eksperymentalny Mercedes S500 Intelligent 
Drive. Systemy oceniające sytuację wokół 
samochodu bazują na informacjach z kamer 
i radarów. 
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W  październiku br. gościł 

 w Warszawie James Rem-

 frey, dyrektor ds. inte-

ligentnych technologii w dzia-

le podwozi i bezpieczeństwa 

koncernu Continental. „Jestem 

przekonany, że świadomość zalet 

automatycznej jazdy wzrośnie, 

w miarę wzrostu zaufania do za-

awansowanych systemów wspo-

magania kierowcy” – powiedział 

podczas konferencji poświęconej 

temu tematowi, która stanowiła 

zarazem podsumowanie trzech 

kwartałów 2015 r. 

Częściowo już dziś

Rozwój systemów wspomaga-

jących jazdę, a w konsekwencji 

pojazdów poruszających się sa-

modzielnie w ruchu drogowym 

jest motywowany przede wszyst-

kim chęcią ograniczenia liczby 

wypadków. Cel to „Wizja Zero”, 

czyli zredukowanie do zera liczby 

kolizji, a co za tym idzie również 

liczby rannych oraz ofi ar śmier-

telnych. 

Continental ma sporo do po-

wiedzenia na ten temat. W struk-

turze ma pięć działów: opon, 

technologiczny ContiTech (m.in. 

mieszanki gumowe i powłoki 

elastomerowe), wnętrz, układów 

napędowych oraz podwozi i bez-

pieczeństwa. W dziedzinie jazdy 

autonomicznej największą rolę 

odgrywa ten ostatni. 

Już dziś Continental produ-

kuje szereg komponentów, które 

umożliwiają skuteczne działanie 

systemów wspomagających jazdę. 

Są to przede wszystkim różnego 

rodzaju czujniki, które monitoru-

ją otoczenie pojazdu, wykorzysty-

wane np. w systemach awaryjnego 

hamowania przed przeszkodą czy 

automatycznego parkowania. Da-

lej są systemy zbierające i przetwa-

rzające te dane, a wreszcie sterow-

niki odpowiedzialne za reakcję 

samochodu. Tak można to ująć 

w dużym uproszczeniu, gdyż każ-

dy etap nastręcza specyfi cznych 

problemów i wymaga dużej wie-

dzy i wyobraźni od projektantów 

komponentów. 

Autonomiczny pojazd kumu-

luje w sobie stosowane wcześniej 

w rozproszeniu rozwiązania 

i uzupełnia je o nowe elementy, 

które pozwalają mu zbierać in-

formacje z otoczenia i komuniko-

wać się z nim. Analogicznie, jak 

funkcjonowanie poszczególnych 

systemów, działanie autonomicz-

nego samochodu streszcza się 

w trzech etapach: wykrywania, 

planowania i działania. 

Continental ma sukcesy na 

tym polu. Wyposażony w jego 

systemy Chevrolet Tahoe „Boss” 

zespołu Tartan Racing uniwersy-

tetu Carnegie Mellon wygrał na-

grodę DARPA Urban Challange 

w 2007 r. Był to jeden z pionier-

skich konkursów sprawdzających 

w praktyce możliwości pojazdów 

autonomicznych, a o jego skali 

trudności może świadczyć fakt, 

że z 36 zespołów zakwalifi ko-

wanych do półfi nału, konkurs 

ukończyło tylko 6. 

„Sukces autonomicznych po-

jazdów zależy od stosunku korzy-

ści do kosztów z punktu widzenia 

konsumenta oraz z perspektywy 

ekonomicznej” – zwraca uwagę 

Remfrey. Kierowcy mogą doce-

nić fakt, że w długiej, monoton-

nej podróży lub w korku mogą 

zająć się własnymi sprawami. 

Z kolei do rządów państw może 

przemówić zredukowanie strat 

powodowanych przez wypadki. 

Polska internetowa

Działy niezwiązane bezpo-

średnio z produkcją opon ge-

nerują obecnie 72% sprzedaży 

Continentala. Dla koncernu to 

korzystne, gdyż rynek opon staje 

się coraz trudniejszy. 

Jeśli chodzi o samochody oso-

bowe sprzedaż opon w Europie 

Zachodniej utrzymuje się po 

trzech kwartałach 2015 na nie-

zmienionym poziomie. W Eu-

ropie Centralnej wzrosła o 3%, 

w Polsce o tyle samo spadła. Naj-

większe rynki to Niemcy, Francja 

i Włochy. Polska jest na siódmym 

miejscu. Nadal dominują u nas 

opony budżetowe, segment „me-

dium” osiągnął poziom taki, jak 

w Europie Zachodniej. Opony 

„premium” stanowią tylko 25%, 

gdy w Europie Zachodniej 62,2%. 

Polska przoduje natomiast 

w zakupie opon przez internet. 

Aż 38% nabywców deklaruje, że 

kupiłoby następny komplet opon 

w ten sposób. Tak samo postąpi-

łoby 32% Rosjan, 28% Czechów, 

27% Niemców, 25% Brytyjczy-

ków i tylko 22% Francuzów. Po-

nad 30% klientów zaczyna zakup 

opon od przejrzenia oferty w in-

ternecie. Udział ludzi kupujących 

opony on-line wzrósł w Europie 

z 6% w 2010 r. do 9,5% w 2014. 

Cały, europejski rynek opon 

do aut osobowych wzrósł w la-

tach 2007-2011 z poziomu 11 do 

12 mln sztuk. Do 2014 r. znów 

spadł do 11 mln. W tym okre-

sie systematycznie rósł import 

z Azji – Chin, Indonezji i Korei 

Południowej. W 2011 r. dotarło 

stamtąd do Europy blisko 605 tys.

opon, a w 2014 było ich już 

1,44 mln. W ciągu ostatnich 

3 lat (do 2014 r.) import chińskich 

opon wzrósł o 64% i obecnie ich 

udział w rynku sięgnął 7,5%. 

Import rośnie

Nieco bardziej optymistyczne 

są doniesienia z rynku opon do 

Europejski rynek opon jest pod presją tanich producentów z Azji. Popularność zdobywają zwłaszcza stosunkowo 
tanie, importowane ze wschodu opony do pojazdów użytkowych. 

Wizja Zero
Continental jest nie tylko producentem opon, ale również elementów 
systemów wspomagających jazdę. Jego produkty zbliżają nas do 
autonomicznych samochodów. 

Opony zimowe do pojazdów użytkowych po-
woli zdobywają zwolenników. Szybciej rozpow-

szechniają się w krajach skandynawskich. 

www.truck-van.pl
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pojazdów użytkowych. W Eu-

ropie do końca września 2015 

w porównaniu z analogicznym 

okresem 2014 popyt wzrósł 

o 4,8%. Udział poszczególnych 

typów ogumienia w sprzedaży 

przedstawiał się następująco: 

opony na oś prowadzącą – 40%, 

na oś napędową – 26%, naczepo-

we – 34%.

Popyt wg klasyfi kacji związa-

nej z warunkami użytkowania 

wyglądał następująco: opony na 

oś prowadzącą – 39%, na oś napę-

dową – 26% i naczepowe – 35%.

Znacząco, bo aż o 10% wzrosła 

sprzedaż opon na oś prowadzącą. 

Grzegorz Jeziak, dyrektor han-

dlowy działu opon ciężarowych 

Continental Opony Polska wią-

że to z ostrożnymi inwestycjami 

polskich przewoźników: chcąc 

zaoszczędzić, decydują się na za-

kup nowego ogumienia przede 

wszystkim na oś kierowaną, któ-

ra w dużej mierze odpowiada za 

bezpieczeństwo jazdy. Po maco-

szemu traktują natomiast opony 

osi napędowych i naczepowych. 

Według typu eksploatacji ry-

nek opon w Polsce podzielił się 

w ten sposób: opony autostrado-

we – 15,4%, regionalne – 76,3%, 

on/off  road – 5,7%, miejskie 

– 1,8% i zimowe – 0,8%. 

Wzrósł udział opon autostra-

dowych (14,8% w 2014 r.), regio-

nalne utrzymały się praktycznie 

na niezmienionym poziomie, 

spadły opony on/off  road (6,5% 

w 2014), opony miejskie nie-

znacznie wzrosły (1,6% w 2014). 

Zainteresowanie polskich użyt-

kowników oponami regional-

nymi wynika nie tylko z rodzaju 

posiadanych pojazdów, ale rów-

nież faktu, że jest to ogumienie 

traktowane jako uniwersalne, 

a przy tym względnie tanie. 

W wyższym w porównaniu ze 

średnią europejską udziale opon 

autostradowych odbija się mocna 

pozycja polskich przewoźników 

międzynarodowych. 

W porównaniu ze statystyka-

mi ogólnoeuropejskimi, w Pol-

sce znacznie spadł popyt na bież-

nikowanie – ogółem o 18,7%, 

w tym na zimno aż o 30,2% i na 

gorąco o 1,8%. 

Polska jest również jednym 

z rynków, gdzie zainteresowa-

nie oponami, mówiąc ogólnie 

„azjatyckimi”, czyli z Chin, Ko-

rei Południowej i Rosji zwiększa 

się najszybciej. Od 2010 do 2014 

wzrosło aż 4,5-krotnie! Przy-

czyną jest naturalnie niska cena 

opon ze wschodu. 

W obecnej dobie napływ tego 

typu taniego ogumienia najsil-

niej wpływa na strukturę popytu 

na rynku polskim i w całej Eu-

ropie. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

James Remfrey, 
dyrektor ds. inteligentnych
technologii w dziale 
podwozi i bezpieczeństwa 
koncernu Continental

„
 Naszym celem jest zwięk-

szenie bezpieczeństwa i komfortu 
jazdy, przy zachowaniu troski 
o środowisko naturalne. Zero 
wypadków, śladowe zużycie 
paliwa i całkowicie bezstresowe 
prowadzenie pojazdu, to już nie 
fantazje, lecz zadania, znajdujące 
się w zasięgu ręki. Z technicznego 
punktu widzenia, większość nie-
zbędnych rozwiązań już istnieje”.

opon wyglądał tak: opony au-

tostradowe – 13%, regionalne 

– 69,2%, on/off  road – 12,3%, 

miejskie – 2,3% i zimowe – 3,2%. 

Zmiany w stosunku do 2014 są 

minimalne. Nieznaczny spadek 

zanotowały opony autostradowe 

(13,6% w 2014) i miejskie (2,6% 

w 2014), wzrosło zapotrzebo-

wanie na regionalne (68,3% 

w 2014). 

O 7,2% spadła sprzedaż opon 

bieżnikowanych, na co złożyło 

się mniejsze zapotrzebowanie 

o 8,7% na opony bieżnikowane 

na zimno oraz o 5,6% na opony 

bieżnikowane na gorąco. 

W latach 2010–14 o 2/3 wzrósł 

import opon z Chin, Korei Po-

łudniowej, Indonezji, Tajlandii, 

Indii i Rosji. W bieżącym roku 

tendencja ta utrzymuje się. 

W Polsce do września 2015 r. 

popyt wzrósł o 2,8% w porówna-

niu z tym samym okresem 2014. 

Udział poszczególnych typów 

opon do pojazdów użytkowych 
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Pozwala on łatwo, szybko i automa-

tycznie gromadzić informacje o opo-

nach używanych we fl otach. Dane te 

są dostępne w każdej chwili, co usprawnia 

pracę zarządzającego fl otą i przyczynia się 

do oszczędności. Użytkownicy mogą spraw-

dzać aktualny stan ogumienia we fl ocie za 

pośrednictwem smartfonów, komputerów 

lub innych urządzeń przenośnych.

Mniej przestojów

Pakiet Michelin Tire Care składa się 

z trzech autonomicznych rozwiązań, które 

zapewniają optymalne wykorzystania ca-

łego potencjału opon. W Europie zużyte 

opony demontuje się, gdy grubość bieżnika 

wynosi średnio 4,8 mm. Minimalny limit 

dopuszczalny przez przepisy obowiązujące 

w poszczególnych krajach to 1÷2 mm. Każ-

dy milimetr bieżnika to ok. 15-20  tys. km 

przebiegu opon. Szkoda to zaprzepaścić. 

W ten sposób fi rmy mogą tracić ok. 15% 

potencjalnego przebiegu. Nie bez znaczenia 

dla wyniku fi nansowego fi rmy transporto-

wej jest również mobilność fl oty. Jak podaje 

ADAC, 30% przestojów pojazdów cięża-

rowych jest spowodowanych problemami 

z ogumieniem, 90% z nich można by unik-

nąć, monitorując ciśnienie w oponach. 

Mimo rozwoju technologii, najczęściej 

opony monitorowane są ręcznie, co ogranicza 

częstotliwość inspekcji. Takie gromadzenie in-

formacji wymaga czasu, a dane nie zawsze są 

precyzyjne. Pomocne w tej sytuacji są elektro-

niczne narzędzia. Technologie cyfrowe mogą 

znacząco uprościć prowadzenie działalności, 

skrócić czas poświęcany na kontrolę opon 

w pojazdach i przyczynić się do znacznych 

oszczędności. Dzięki możliwości śledzenia 

opon można w każdej chwili sprawdzić stan 

ogumienia swoich pojazdów i na tej podsta-

wie zaplanować konserwację, serwisowanie 

i przygotować zamówienia na nowe opony.

Co za ile?

Aplikację TireLog można mieć za darmo. 

Moduły iCheck i iManage w pełnej sub-

skrypcji kosztują od 1 do 9 euro miesięcz-

nie na pojazd. Jak zapewnia Michelin, zyski 

z obu rozwiązań mogą czterokrotnie prze-

kroczyć wydatki z nimi związane. Dodat-

kowe korzyści to również niższe zużycie 

paliwa i dłuższy przebieg opon oraz większe 

bezpieczeństwo na drodze.

TireLog to prosta w obsłudze, darmowa 

aplikacja na urządzenia mobilne z systema-

mi Android lub Apple. Użytkownik może za 

jej pośrednictwem korzystać z praktycznego 

cyfrowego dziennika, w którym gromadzone 

są informacje o oponach. Ten moduł dedy-

kowany jest fl otom posiadającym mniej niż 

20 pojazdów, które zlecają zarządzanie opo-

nami zewnętrznym serwisom. Stanowią 

one 50% europejskich fi rm przewozowych. 

W dużej mierze opony w takich fl otach mo-

nitorowane są ręcznie. TireLog natomiast 

pozwala zaoszczędzić czas, zoptymalizować 

zarządzanie oponami: pogłębianie, bieżniko-

wanie, rotacja i wymiana opon oraz ułatwia 

porównanie osiągów opon różnych marek.

Kolejny moduł to iCheck. Pozwala on 

monitorować ciśnienie, głębokość bieżnika 

i ogólny stan opon. Szybki dostęp do do-

kładnych i wiarygodnych informacji umoż-

liwia bardziej optymalną koordynację 

czynności związanych z zarządzaniem opo-

nami. Trzykrotnie skraca czas inspekcji opon 

i pozwala zaplanować czynności serwisowe.

Rozwiązanie to minimalizuje ryzyko prze-

stojów pojazdów spowodowanych problema-

mi z ogumieniem, przypomina o pogłębieniu 

opon w odpowiednim czasie i gwarantuje 

Serge Lafon, 
dyrektor generalny Opon Ciężarowych Michelin

Innowacje są podstawą strategii rozwoju Michelin. Fundamentem prac 
badawczo-rozwojowych Michelin jest określanie potrzeb klientów, a tak-
że identyfikacja i analizowanie warunków użytkowania opon. Michelin 
gromadzi opinie klientów również za pośrednictwem najważniejszych 
sieci społecznościowych i przeprowadzanych tam corocznie badań. 
W ubiegłorocznym badaniu zadowolenia klientów zebraliśmy opinie 7,2 
tys. użytkowników opon Michelin z 12 krajów Europy.

Na postawie otrzymywanych informacji zespoły badawcze Michelin wkładają całą posiadaną 
wiedzę i doświadczenie w maksymalizację najbardziej oczekiwanych parametrów osiągów 
opon. Ośrodki badawczo-rozwojowe Michelin na całym świecie zatrudniają łącznie ok. 6,6 tys. 
pracowników i dysponują rocznym budżetem ponad 640 mln euro.
Michelin jest prawdziwym partnerem biznesowym firm transportowych, oferując im bogatą 
gamę rozwiązań ułatwiających pracę i podnoszących zyski. Lepsza konserwacja, lepsze mo-
nitorowanie i lepsza identyfikacja opon to lepsze zarządzanie działalnością. Zarządzanie opo-
nami we flotach pojazdów ciężarowych z cyfrowym pakietem Michelin Tire Care pozwoli na 
wykorzystanie całego potencjału osiągów opon.
Dzięki cyfrowym innowacjom wkraczamy w nową erę, gdzie działania zapobiegawcze w dużej 
mierze wypierają wciąż mocno zakorzeniony serwis naprawczy opon.

Bez zwłoki
Przedwczesny demontaż opony może prowadzić do utraty 
nawet 15% jej przebiegu. Jak wykorzystać cały potencjał opony?
Michelin ma proste rozwiązanie – system Tire Care.
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całkowite wykorzystanie każdego milimetra 

bieżnika, co z kolei pozwala obniżyć koszty 

przejechanego kilometra i  podnosi rentow-

ność fi rmy. Żeby móc skorzystać z iCheck, 

wystarczy zarejestrować się na portalu MyAc-

count na stronie ciezarowki.michelin.pl. Na 

początek można skorzystać z pakietu testowe-

go zawierającego proste narzędzie do przepro-

wadzania inspekcji, sporządzania raportów 

o stanie opon oraz przesyłania alertów przy pro-

blemach wymagających szybkiej interwencji.

Pełna automatyzacja

Moduł iManage natomiast pozwala śle-

dzić poszczególne opony od nowości do 

całkowitego zużycia. iManage opracowano 

z myślą o fi rmach z własnymi warsztatami. 

Umożliwia on kontrolę opon wyposażo-

nych w chip RFID. Za pośrednictwem tego 

narzędzia dane o oponach gromadzone są 

automatycznie. Użytkownik w każdej chwi-

li może sprawdzić całą historię eksploatacji 

opon – od rezerwacji w magazynie do uty-

lizacji – oraz wszystkich czynności konser-

wacyjnych.

Dane są przechowywane i udostępnia-

ne na koncie użytkownika. Można tam 

spokojnie przeanalizować kondycję parku 

opon i podjąć odpowiednie decyzje odno-

śnie ich konserwacji. Wśród informacji są 

dane o ciśnieniu w oponach, stopniu zuży-

cia bieżników, ogólnym stanie ogumienia 

i dostępności zapasów. Dysponując tymi 

informacjami, można zaplanować pogłę-

bianie, bieżnikowanie czy rotacje opon na 

pojazdach.

System Michelin Tire Care od początku 

tego roku testowany jest przez przewoź-

ników w Stanach Zjednoczonych. Prze-

prowadzono tam ponad 11  tys. inspekcji 

ogumienia w 100 fl otach, które wykupiły 

pakiet. Ich głównym celem było zmniej-

szenie o połowę liczby przestojów zwią-

zanych z awariami opon. Teraz system ten 

trafi ł do Europy. ▐

KD
Fot. Michelin

Moduł iManage pozwala zarządzać wszystkim oponami, jakie mamy 
na stanie. Dane o oponach gromadzone są automatycznie. Użytkownik 
w każdej chwili może sprawdzić całą historię eksploatacji opon – od rezerwa-
cji w magazynie do utylizacji – oraz wszystkich czynności konserwa-
cyjnych. iManage umożliwia kontrolę opon wyposażonych w chip RFID.

iCheck wchodzi w skład Michelin Tire Care. Za pomocą odpowiednich 
narzędzi można wygodnie i szybko przeprowadzać inspekcje 
ciśnienia, głębokości bieżnika i ogólnego stanu opon. Zebrane w ten 
sposób dane gromadzone są na koncie użytkownika na portalu 
MyAccount na stronie ciezarowki.michelin.pl.
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Wyobraźnia nie podpowie też „z mar-

szu”, jak wiele spraw należy wziąć 

pod uwagę, projektując dobry sa-

mochód kurierski. Korzystając z gościnno-

ści sieci kurierskiej DPD oraz jej współza-

łożyciela i udziałowca, fi rmy transportowej 

Zeitfracht, uznany producent naczep Krone 

zaprezentował we Frankfurcie nad Menem 

swój najnowszy projekt. Kosztował, bagate-

la, 2 miliony euro. 

Jedna z największych

Znajdujemy się na terenie magazynu 

i sortowni w Raunheim, w pobliżu lotniska 

we Frankfurcie. Jest jednym z dwóch naj-

większych tego typu obiektów należących 

do DPD. Zajmuje powierzchnię 75 tys. m2 

i dziennie przechodzi przezeń od 50 do 

60 tys. przesyłek. W 2012 r. przy wejściu sta-

nął nowy biurowiec z salą konferencyjną dla 

157 osób i napowietrznym przejściem do 

sąsiedniego budynku, utworzonym przez 

zawieszenie nad drogą… odrestaurowanego 

wagonu pasażerskiego z lat 50. XX wieku! 

Prawdziwą dumą fi rmy jest jednak insta-

lacja do odbioru i sortowania przesyłek pra-

cująca w jednej z hal. Może obsłużyć 12 tys. 

paczek na godzinę. Trafi ające tu przesyłki są 

skanowane, ważone, znakowane i klasyfi ko-

wane wg miejsca przeznaczenia. Główny ta-

śmociąg, który służy do sortowania ma dłu-

gość 420 m i porusza się z prędkością 2,9 m/s. 

Jadące nim i oznakowane kodem kreskowym 

przesyłki są spychane automatycznie na krót-

sze, prostopadłe taśmociągi, skąd trafi ają już 

do samochodów. Od godziny 5. rano odby-

wa się rozładunek dużych pojazdów i pose-

gregowane paczki przeładowywane są do aut 

dostawczych, które obsługują okolicę. Po po-

łudniu, od 14. odbywa się zbiórka przesyłek, 

które po sortowaniu ruszają w dalszą drogę 

ciężarówkami i zestawami. 

W Niemczech DPD używa w pracy przede 

wszystkim dużych, dostawczych furgonów 

oraz ciężarówek i przyczep z nadwoziami wy-

miennymi. Niemniej prowadzący przewozy 

na jego potrzeby Zeitfracht ma również ty-

powe zestawy kurtynowe. Gdy zachodzi taka 

konieczność, przesyłki podróżują różnymi 

środkami transportu, również samolotami. 

Bramy sortowni są przystosowane do 

obsługi dużych i małych pojazdów, któ-

re różnią się wysokością podłogi ładow-

ni. Małe podjeżdżają wprost pod rampę 

i są ładowane ręcznie za pośrednictwem 

rozkładanego pomostu. Do ładowni cię-

żarówki pracownik wchodzi po schod-

kach ulokowanych z boku bramy. Potem 

do wnętrza pojazdu wsuwany jest podaj-

nik. Paczki rozkładane są w ciężarówce 

ręcznie. 

Wszystko i natychmiast

Krone rozwijało swój projekt od 2009 

roku. W 2010 r. był gotowy prototyp, a po 

wykonaniu dwóch partii serii zerowej li-

czących po 10 sztuk, w 2012 zbudowano 

100 pojazdów. Do dziś powstało ich 1500. 

Bazą dla nich jest 3,5-tonowe podwozie Ive-

Kurier Kurier w koroniew koronie

Paczki, paczuszki, listy. Wciąż ich przybywa, ponieważ 
zakupy przez internet są coraz bardziej popularne. 
Mało kto zdaje sobie sprawę, jak skomplikowaną machinę 
uruchamia każde kliknięcie „kupuję”. 

Sortownia DPD w Raunheim koło Frankfurtu. W okresie największego ruchu wysyłane 
jest stąd nawet 65 tys. przesyłek. 

DPD w liczbach

DPD należy do holdingu GeoPost, którego wła-
ścicielem jest francuska Le Grupe La Poste. Roz-
wijając swoją działalność GeoPost doprowadziła 
m.in. w 2015 r. do przejęcia przez DPD Polska 
spółki kurierskiej „Siódemka”, co pozwala DPD 
kontrolować około 20% usług ekspresowego do-
ręczania przesyłek i paczek w Polsce. 

▐ 843 centra logistyczne na całym świecie
▐ 26 000 pracowników
▐ 33 000 pojazdów
▐ 360 000 klientów
▐ 3 000 000 przesyłek dziennie
▐ 864 000 000 przesyłek w 2014 r.

Fotel pasażera ma 
składane siedzisko. 
Pod spodem jest 
skrzynka z pasami do 
mocowania ładunku. 

Dwuskrzydłowe drzwi można 
zabezpieczyć w pozycji otwartej. 
Widoczny jest półokrągły 
dach i wnętrze zabudowy ze 
składanymi półkami. 

Kurierska zabudowa Krone na podwoziu Iveco 
Daily. Kabina jest zintegrowana z ładownią. 
Opływowa nakładka nad kabiną pozwala 
swobodnie wyprostować się wewnątrz i poprawia 
własności aerodynamiczne samochodu. 

www.truck-van.pl
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co Daily. Obecnie powstające samochody 

korzystają z zespołów najnowszej generacji 

Daily. 

Dlaczego Daily, a nie np. Sprinter? Tak za-

życzył sobie klient, który zainspirował prace 

nad specjalistycznym samochodem ku-

rierskim. Krone przygotowało projekt pod 

konkretne zamówienie, choć włączenie do 

oferty zupełnie nowego typu pojazdu wyni-

kało zapewne również z obserwacji rynku. 

Jak podaje niemieckie stowarzyszenie fi rm 

kurierskich BIEK (Bundesverband Paket 

& Expresslogistik e. V.) liczba przesyłek 

w Niemczech wzrosła z poziomu blisko 

1,7 mld sztuk w 2000 do 2,8 mld w 2014 

– w tym roku wartość rynku usług ku-

rierskich wzrosła o 3,6%, dochodząc do 

16,6 mld euro. Wg najnowszego raportu 

BIEK do 2018 liczba przesyłek zwiększy się 

do 3,2 mld. W związku z rozwojem sprze-

daży internetowej przewodniczący stowa-

rzyszenia Marten Bosselmann wprost mówi 

o zrodzeniu się „mentalności wszystko i na-

tychmiast”. 

Krone KEP Shuttle, gdzie KEP oznacza 

„Kurier Express Paket” (niem. ekspresowa 

przesyłka kurierska) wyróżnia się funkcjo-

nalnością, a projektanci wiele zrobili, aby 

był również długowieczny. Postarali się np. 

aby nic, a w szczególności woda, nie zale-

gało na dachu. Dach jest wyoblony i wy-

posażony w rynienki. Nadwozie wykonane 

jest z izolowanych paneli, których wierzch-

nią warstwę stanowi po obu stronach GFK 

– tworzywo sztuczne wzmacniane włók-

nem szklanym. Wystające elementy zabu-

dowy, np. lampki obrysowe umieszczono 

w zagłębieniach, dzięki czemu są mniej 

narażone na uszkodzenie. Konstruktorzy 

pomyśleli także o wentylacji zabudowy. 

Z tyłu, nad drzwiami jest kamera cofania 

ułatwiająca manewrowanie. Przekazuje 

obraz na ekran umocowany tam, gdzie 

zwykle znajduje się wewnętrzne lusterko 

wsteczne. 

Zabudowa jest zintegrowana z kabiną 

kierowcy i połączona z nią płaską podłogą 

i wewnętrznymi, przesuwanymi drzwiami. 

Do ładowni można więc dostać się wprost 

zza kierownicy, z chodnika przez drzwi pa-

sażera albo przez drzwi zabudowy: boczne 

– odsuwane lub tylne – dwuskrzydłowe. 

Szerokość wejść celowo została ograniczo-

na. Z tyłu wynosi 101 cm, z boku 82 cm. 

Szeroki stopnień prowadzący do wnętrza 

przez tylne drzwi znajduje się na wysokości 

40 cm nad jezdnią, podłoga o 30 cm wyżej. 

Drzwi ładowni są zatrzaskiwane elektrycz-

nym zamkiem, który można odblokować 

jednym z dwóch, dużych, czerwonych, 

„alarmowych” przycisków. Można to zrobić 

choćby łokciem. 

Ładownia ma oświetlenie LED. Do jej 

bocznych ścian są umocowane składane 

półki, podzielone na przegródki siatką. 

Przy tylnym wejściu jest skrytka na wózek. 

Nadkola mają prostopadłościenne obudowy 

z zagłębieniem na górze. Można o nie stabil-

nie oprzeć co większe pudełka, a mniejsze 

ułożyć na wierzchu. Standardowe miejsce 

kierowcy zostało uzupełnione o szeroką 

podkładkę z klipsem. Za fotelem znajduje 

się dodatkowa, ukośna skrytka na doku-

menty. Podobna, pionowa jest przy bocz-

nym wejściu do ładowni. Po prawej stronie 

kabiny jest mały, ale wyposażony w pas bez-

pieczeństwa fotel ze składanym siedziskiem. 

Na podłodze pod nim umocowano skrzy-

neczkę na pasy do mocowania ładunku 

i inne akcesoria. 

Jakość wykonania jest równie wysoka, jak 

funkcjonalność pojazdu. KEP Shuttle pro-

dukowany jest w zakładzie w Herzlake, któ-

rego specjalnością są nadwozia wymienne. 

Oszczędnie z osiami

Krone proponuje nadwozia wymienne 

ze sztywnymi ścianami przystosowane do 

przewozów kurierskich zgodnie z życze-

niem nabywcy. Chodzi głównie o systemy 

pozwalające wygodnie segregować ładunek, 

które zapobiegają również jego przemiesz-

czaniu się w czasie transportu. Jednym z po-

mysłowych rozwiązań są belki, które moż-

na przesuwać na poziomych i pionowych 

prowadnicach połączonych „zwrotnicami”, 

a także ukryte płasko w ścianach rozkła-

dane stoliki-półki. Można również całą 

powierzchnię ścian pokryć perforowaną 

blachą, której otwory stanowią punkty mo-

cowania dla poprzeczek zabezpieczających 

ładunek. Krone ma również w katalogu 

nadwozia przystosowane specjalnie do kon-

tenerów lotniczych, z rolkami w podłodze 

ułatwiającymi ich przesuwanie. 

Rozwiązania stosowane w nadwoziach 

wymiennych występują również w nacze-

pach furgonowych. Nowością jest Krone 

Dry Liner NG proponowana w wariantach 

1-, 2- i 3-osiowych. Model 2-osiowy ma 

odmianę 18-tonową oraz 20-tonową, której 

osie są bardziej oddalone od siebie. Zalety 

tego drugiego wariantu ujawnia porówna-

nie z 24-tonową naczepą 3-osiową, która 

wprawdzie ma wyższą ładowność, ale na-

liczany dla niej maut, zgodnie ze stawkami 

obowiązującymi od 1 października 2015 r. 

jest wyższy. Opłata za zestaw 5-osiowy wy-

nosi 13,5 eurocenta za kilometr, a za 4-osio-

wy – 11,7 eurocenta. 

Dry Liner NG ma wzmocnioną ramę 

o dużej stabilności, zabezpieczoną w proce-

sie kataforezy, jak we wszystkich naczepach 

Krone. Poszycie ścian wykonane jest zawsze 

ze stali. Tylne drzwi można zastąpić roletą. 

Systemy mocowania ładunku można przy-

stosować do potrzeb użytkownika. Na bocz-

nych krawędziach podłogi jest 13 par kotew 

do zaczepiania pasów lub haków. Specyfi cz-

nym rozwiązaniem chętnie wybieranym 

przez klientów z Francji i Wielkiej Bryta-

nii jest zabezpieczona kłódką nakładka na 

zamki tylnych drzwi. 

Podobnie jak w innych typach transpor-

tu, również w przewozie przesyłek, Krone 

ma do zaproponowania interesujące i prak-

tyczne rozwiązania, które można dopaso-

wać do własnych wymagań. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Naczepa Dry Liner w typowo kurierskim wykonaniu z roletą w roli tylnych 
drzwi. Wewnętrzne ściany wyposażone są w otwory do mocowania 
poprzeczek przytrzymujących ładunek oraz składane stoliki. Pod nimi można 
przewozić ładunki ciężkie lub wyjątkowo długie. 

Typowy zestaw używany przez Zetfracht 
– przewoźnika i udziałowca DPD. Nadwozia wy-
mienne mają szereg zalet w przewozach kurierskich. 
Mogą służyć nawet jako doraźny sposób zwiększania 
powierzchni magazynowej. 

www.truck-van.pl
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się tam na przemian 5 pomiarów z różnych 

punktów i średnia temperatura. 

Mulda izolowana jest termoutwardzal-

nym wysokiej jakości materiałem odpor-

nym na wysokie temperatury do 200°C. 

Przed korozją naczepę chroni technolo-

gia nano-ceramiczna oraz powłoka KTL 

i lakierownie UV. Czujniki temperatury 

są zabezpieczone blaszanymi osłonkami. 

Poliuretanowa, żaroodporna plandeka 

chroni asfalt od góry przed wystygnię-

ciem. Charakterystyki cieplne w pełni 

izolowanej wywrotki przekraczają normy. 

Zapewnia to znacznie zwiększoną stabil-

ność temperatury asfaltu.

Co istotne, w razie potrzeby wszystkie 

wcześniej kupione wywrotki Kögel można 

dostosować do przewozu asfaltu. Pełna 

izolacja z systemem pomiaru jest monto-

wana w zakładzie w Burtenbach. Zwiększa 

masę naczepy o 350 kg.

Oczywiście, nowe wywrotki do przewo-

zu asfaltu już mają wydłużony o 170 mm

zwis z tyłu, czyli są dostosowane do prac 

drogowych. Eliminuje to konieczność 

dołączania dodatkowej rynny, co nie tyl-

ko oszczędza pieniądze, ale również ob-

niża masę pojazdu. Obudowa lamp jest 

oddzielona od błotników, dzięki czemu 

można szybko i łatwo regulować wyso-

kość, zwiększając dystans do asfaltu lub 

rozciełacza. Adaptacyjne urządzenie blo-

kujące uchylną belkę chroniącą przed wje-

chaniem pod pojazd, świetnie sprawdza 

się podczas budowy nawierzchni drogo-

wych, znacznie zmniejszając zabrudzenia 

asfaltem. ▐

KD
Fot. Kögel

Asfalt pod kontrolą

Dwu- i trzyosiowe naczepy wywrotki Kögela o 24 m3 
objętości mogą być teraz wyposażone we wszystkie dostępne 
opcje, które zabezpieczają asfalt przed utratą ciepła.

Mulda takiej wywrotki jest w pełni 

izolowana. Wyposażona jest w zin-

tegrowany system pomiarowy, któ-

ry na bieżąco mierzy temperaturę w pięciu 

punktach. Uzyskane wyniki można odczy-

tać na wyświetlaczu i wydrukować. Pojawia 

Volvo Trucks wprowadza na rynek roz-

wiązanie, które łączy w sobie aktywny 

układ kierowniczy z niezależnym za-

wieszeniem przednim.

„Zestaw ten stanowi zupełnie nową ja-

kość, jeżeli chodzi o wyczucie drogi przez 

kierowcę i właściwości jezdne” – mówi Kri-

stin Signert, menedżer ds. segmentu trans-

portu długodystansowego w Volvo Trucks.

Nowy element wyposażenia szczegól-

nie powinni docenić kierowcy pracujący 

w ruchu długodystansowym, gdzie różnice 

pod względem stabilności pojazdu, precyzji 

i łatwości kierowania są szczególnie wyraź-

nie odczuwalne ze względu na typowe dla 

tego segmentu, długie okresy jazdy. Aktyw-

ny układ kierowniczy z niezależnym zawie-

szeniem przednim wydatnie zmniejsza wy-

siłek kierowcy także podczas jazdy z małą 

prędkością. 

„Niezależne zawieszenie przednie powo-

duje, że pojazd doskonale trzyma się drogi, 

podczas gdy aktywny układ kierowniczy 

zwiększa komfort pracy kierowcy i, co 

równie ważne, zmniejsza ryzyko rozwoju 

schorzeń zawodowych“ – dodaje Kristin 

Signert.

Dzięki niezależnemu zawieszeniu 

przedniemu, przednie koła nie oddziałują 

Podwójna Podwójna korzyśćkorzyść
na siebie. W rezultacie, wzrasta płynność 

i stabilność jazdy. Zębatkowa przekład-

nia kierownicza zapewnia zaś bardziej 

bezpośrednie i precyzyjne kierowanie 

pojazdem.

Aktywny układ kierowniczy Volvo skutecz-

nie tłumi wstrząsy pochodzące od nierówno-

ści w nawierzchni drogi, dzięki czemu stają 

się one mniej odczuwalne na kole kierownicy. 

W ten sposób nie tylko ułatwia i uprzyjemnia 

pracę kierowcy, ale także zmniejsza ekspozy-

cję jego mięśni i stawów na drgania. 

„Fakt, że kierowca może czuć się bar-

dziej zrelaksowany i pracować w warun-

kach sprzyjających zdrowiu, przekłada się 

w dłuższej perspektywie na wyższą wydaj-

ność“ – podkreśla Kristin Signert. 

Zestaw obydwu tych systemów można za-

mawiać w Volvo FH i Volvo FH16. ▐

Fot. Volvo
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www.akumulatorybosch.pl

Akumulatory Bosch TE EFB do pojazdów użytkowych. W technologii EFB 
płyty dodatnie akumulatora są pokryte warstwą poliestru, co zwiększa 
stabilność masy czynnej. Dzięki temu akumulatory Bosch TE EFB zachowują 
pełną sprawność nawet przy silnych wstrząsach. W porównaniu z  akumu-
latorami konwencjonalnymi, akumulatory te zapewniają wyższą odporność na 
pracę cykliczną. Akumulatory Bosch – to dobry interes!

Ciężki sprzęt – lżejsza praca!
Akumulatory Bosch  
do pojazdów użytkowych
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 Polsce urządzenia tej marki sprze-

 daje, montuje i serwisuje fi rma 

 Graco. Pod koniec października 

w Płochocinie zorganizowano dzień otwar-

ty, podczas którego zaprezentowano różne 

zabudowy i zastosowania urządzeń hydrau-

licznych marki Palfi nger.

Na budowę

Największą maszyną zaprezentowaną na 

placu była zabudowa z żurawiem Palfi n-

ger PK 65002-SH na podwoziu Mercedesa 

Arocsa z napędem 8×8. Ten model żurawia 

przy 7 sekcjach wysuwanych hydraulicznie 

osiąga wysięg 18 m, natomiast z „bocian-

kiem” ma aż 30 m wysięgu i wysokości 

ponad 33 m. Maksymalny udźwig tego 

modelu żurawia wynosi 19 t, a przy mak-

symalnym rozłożeniu jeszcze można podać 

prawie 400 kg. Żuraw wyposażony został 

w system sterowania radiowego z dźwi-

gniami typu „joystick” z automatycznym 

przełączaniem częstotliwości w przypad-

ku zakłóceń. Komfort obsługi przenośnej 

konsoli sterowniczej poprawia ciekłokry-

staliczny kolorowy ekran pokazujący para-

metry pracy żurawia. 

Wciągarka linowa zamontowana na ra-

mieniu głównym żurawia ma systemy SRC 

oraz RTC. System SRC odpowiada za kon-

trolę długości liny wciągarki linowej, zapew-

niając stałą odległość haka ładunkowego od 

końca wysięgnika żurawia. Natomiast za au-

tomatyczną regulację napięcia liny wciągar-

ki odpowiada RTC. System ten umożliwia 

złożenie żurawia do pozycji transportowej 

bez konieczności demontażu liny.

Kolejnym bardzo ułatwiającym pracę sys-

temem jest AOS, aktywnie tłumiący drga-

nia wysięgnika, eliminując efekt tak zwanej 

wędki. Dodatkowo żuraw został wyposażony 

w sygnalizację nieprawidłowego położenia 

w pozycji transportowej oraz układ przy-

spieszonego teleskopowania. Płynną pracę 

żurawia zapewnia pompa hydrauliczna wie-

lotłoczkowa o zmiennej wydajności, która 

pozwala zaoszczędzić paliwo oraz wpływa na 

mniejsze zużycie armatury hydraulicznej. 

Innym przykładem rozwiązania dla bran-

ży budowlanej jest zabudowa zaprezento-

wana na podwoziu Scania 6×4 ze skrzynią 

ładunkową o długości 6,6 m z burtami alu-

miniowymi malowanymi metodą proszko-

wą. Zabudowa została wyposażona w zacze-

py do mocowania kontenerów typu ISO oraz 

uchwyty do mocowania pasów. Za skrzynią 

ładunkową został zamontowany żuraw PK 

41002-EH. Ten model żurawia zapewnia wy-

sięg prawie 14 m z udźwigiem 2250 kg i mak-

symalnym 12 700 kg przy złożonym ramie-

niu. Także tym żurawiem można sterować 

radiowo z automatycznym przełączaniem 

częstotliwości w przypadku zakłóceń. 

Natomiast na podwoziu MAN-a z ukła-

dem napędowym 6×4 pokazano żuraw PK 

19.001 SLD 5. Ten model ma maksymalny 

wysięg 12,5 m z udźwigiem 1180 i 5850 kg 

na „krótkim” ramieniu. Także i tym urzą-

dzeniem można sterować zdalnie. Przed-

stawione powyżej żurawie wyposażone są 

w układ przyspieszonego teleskopowania, 

a system teleskopowania sekcji wysięgnika 

nie wymaga smarowania. 

W lesie 

Inną grupą urządzeń marki Palfi nger są 

żurawie leśne, które tworzą gamę Epsilon. 

Na ciężkim podwoziu 6×4 marki MAN 

pokazano zabudowę do przewozu drewna 

z żurawiem M12Z91 najnowszej serii Next 

Epsolution. Zabudowa kłonicowa ma lekką 

konstrukcję dzięki zastosowaniu materiałów 

 Żurawie od Graco
Palfinger produkuje żurawie samochodowe już 56 lat. Dziś firma może pochwalić się 
150 modelami i 30-procentowym udziałem w światowym rynku. Jej zakłady zlokalizowane są 
w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji. Sieć 4500 punktów sprzedaży 
znajduje się w ponad 130 krajach na pięciu kontynentach.
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o wysokiej wytrzymałości. Tworzy ją zestaw 

z kłonicami aluminiowymi o regulowanej 

wysokości i podłogą pomiędzy podłużnica-

mi pokrytą aluminiową blachą ryfl owaną. 

Ściana przednia, czyli ekran zabezpieczający 

kabinę przed ładunkiem został pokryty alu-

miniową blachą ryfl owaną i osadzony na ra-

mie wykonanej z ceownika zimnogiętego ze 

stali o podwyższonej wytrzymałości z górną 

częścią ażurową w celu zminimalizowania 

oporu powietrza. Na tylnym zwisie został 

zamontowany żuraw do nakładania drewna. 

Żuraw ma wysięg w poziomie 9,1 m, który 

realizowany jest za pomocą podwójnego me-

chanizmu teleskopowania wysięgnika. Przy 

wysięgu 8 m żuraw dźwiga aż 1280kg. Pod-

czas pracy żuraw stabilizowany jest poprzez 

rozsuwane hydraulicznie podpory o rozsta-

wie 4,7 m. Dolna część kolumny osadzona 

jest na wahliwym łożysku baryłkowym. 

Operator tym typem żurawia steruje 

z siedziska, które jest unikatowe na rynku ze 

względu na swoją nowoczesną konstrukcję. 

Ma ono zawieszenie mechaniczne z regula-

cją wagi operatora oraz regulowane podło-

kietniki. Siedzisko wraz z zadaszeniem jest 

wspólnie składane i rozkładane pneuma-

tycznie. Przezroczyste zadaszenie stanowiska 

operatora wykonano z odpornego tworzywa 

sztucznego. Ruchami roboczymi żurawia 

steruje się za pomocą dwóch dźwigni typu 

„joystick” oraz dwóch pedałów ze wspoma-

ganiem, bez użycia elektryki. Przewody hy-

drauliczne do zasilania chwytaka i rotatora 

prowadzone są wewnątrz ramienia zginane-

go żurawia. W ten sposób są one optymalnie 

zabezpieczone przed uszkodzeniem mecha-

nicznym oraz czynnikami atmosferycznymi. 

Innym przykładem żurawia leśnego jest 

model Epsilon M120Z96 o maksymalnym 

wysięgu 9,6 m z dwoma sekcjami wysięgnika 

wysuwanego hydraulicznie. Udźwig maksy-

malny żurawia wynosi 4480 kg przy „krótkim” 

ramieniu, natomiast przy wysięgu 4 m spada 

do 2600 kg, a na 9 m można przenieść 1080 kg. 

Na złomowisku i śmieciowisku

W tym segmencie Graco pokazało dwie 

zabudowy: z żurawiem do przeładunku 

złomu oraz hakowiec. Na podwoziu sa-

mochodu z napędem 6×2 marki MAN 

zabudowany był żuraw Palfi nger Epsilon 

typu Q150Z96 wraz z hakiem telesko-

powym Palfi nger T20. Żuraw ma wysięg 

w poziomie 9,6 m realizowany za pomocą 

podwójnego mechanizmu teleskopowa-

nia wysięgnika. Sterowanie żurawiem od-

bywa się za pomocą dwóch dźwigni typu 

„joystick” oraz dwóch pedałów z siedziska 

zamontowanego na żurawiu. W czasie pra-

cy żurawia rozsuwane są podpory hydrau-

liczne. Chwytak do złomu ma pojemność 

300 l. Zestaw ten ma maksymalną zdolność 

załadunkową hakowca do 20 t. Natomiast 

techniczna możliwość obsługi kontenerów 

o wewnętrznej długości od ok. 5,5 do 6,5 m.

Elektryczny, proporcjonalny system stero-

wania hakowcem znajduje się w kabinie 

kierowcy. Niewielka masa własna hakowca 

została osiągnięta dzięki zastosowaniu no-

woczesnej konstrukcji i wysokogatunko-

wych stali drobnoziarnistych. Urządzenie 

jest wyposażone w tylną hydrauliczną blo-

kadę kontenera od wewnątrz. Innym przy-

kładem zabudowy hakowej był MAN 6×4 

z zamontowanym samym urządzeniem ha-

kowym Palfi nger T20. 

To tylko część z oferty jaką dysponuje 

Graco z zasobów fi rmy Palfi nger. Pokazano 

te najbardziej popularne na rynku polskim 

i te z najnowocześniejszymi rozwiązaniami. 

Dla podniesienia trwałości żurawie fi rmy 

Palfi nger zabezpieczane są metodą katafo-

rezy KTL zapewniającą wieloletnią ochronę 

powłoki lakierniczej. ▐

Jarosław Dynek
Fot. J. Dynek

56 lat doświadczeń

W 1932 roku w Austriackim Salzburgu Richard Palfinger założył warsztaty mechaniczne, które 
od 1964 r. zajmują się produkcją i montażem żurawi samochodowych. Dziś Palfinger to lider 
w dziedzinie innowacyjnych systemów podnoszenia hydraulicznego. Głównym produktem fir-
my są wszelkiego rodzaju żurawie – blisko 150 modeli, które mają ponad 30-procentowy udział 
na światowym rynku. Firma posiada zakłady produkcyjne i montażowe w Europie, Ameryce 
Północnej i Południowej oraz Azji, wspierane przez ponad 4500 punktów sprzedaży zlokalizo-
wanych w ponad 130 krajach na pięciu kontynentach. 
Na rynku polskim od 1992 r. urządzenia marki Palfinger sprzedaje, montuje i serwisuje firma 
Graco. Obecnie polski przedstawiciel ma dwa własne centra montażowo-serwisowe w Płocho-
cinie pod Warszawą i Gliwicach oraz sieć, która zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
w całym kraju. W grupie urządzeń montowanych na pojazdach użytkowych firma Graco pro-
ponuje zabudowy dla budownictwa, energetyki, komunalki oraz do transportu drewna i złomu. 

Dwa w jednym. Ogromne szczęki żurawia 
Epsilon Q150Z96 do nabierania złomu i zabudo-
wa hakowa T20 na jednym podwoziu.

Zabudowa kłonicowa do przewozu drewna 
z żurawiem M12Z91. Ten model wyposażony 
jest w składaną osłonę siedziska operatora.

Lżejsze podwozie i mniejszy żuraw 
PK 41002-EH. Ten model żurawia zapewnia 
wysięg prawie 14 m z udźwigiem 2250 kg.

Potężnie 
wyglądający 
Arocs z nie 
mniej potężnym 
żurawiem PK 
65002-SH. 
Tym żurawiem 
można podać 
towar na 
odległość 30 m. 

Konsola 
sterownicza 
PALcom P7 nie 
tylko umożliwia 
precyzyjne 
sterowanie dużym 
żurawiem, ale 
także zapewnia 
kontrolę wszystkich 
parametrów pracy 
całej maszyny.

www.truck-van.pl
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Pojazdy średniej wielkości wykorzysty-

wane są przede wszystkim w miejskiej 

dystrybucji oraz w branży komunal-

nej. Dlatego w tym wypadku najważniejsze 

są osiągi i niskie zapotrzebowanie na paliwo. 

Dwa do miasta

Teraz w Eurocargo do wyboru jest osiem 

silników, z których dwa to czterocylindrowe 

Tector 5 o mocy 160 i 190 KM, dostosowa-

ne do pracy w mieście. Dzięki zastosowaniu 

nowych tłoków i wtryskiwaczy oraz zwięk-

szeniu elastyczności nowej turbosprężarki 

stopień sprężania wzrósł z 17:1 do 18:1, co 

podniosło moment obrotowy o około 8% 

w zakresie obrotów typowych dla jazdy miej-

skiej, czyli nieco powyżej 1200 obr/min. 

Maksymalny moment obrotowy w przy-

padku obu silników wynosi odpowiednio 

680 i 700 Nm, a maksymalna moc jest osią-

gana przy 2200, a nie przy 2500 obr/min. 

Kierowca może lepiej wykorzystać wyższy 

moment obrotowy przy niższej prędkości ob-

rotowej, co przekłada się na większą dynami-

kę przy przyspieszaniu i ruszaniu z miejsca. 

Silniki Euro 6 zastosowane w Eurocargo 

do oczyszczania spalin wykorzystują wy-

łącznie technologię HI-SCR z pasywnym 

fi ltrem cząstek stałych DPF. Katalizator 

HI-SCR wymaga do efektywnego działania 

wysokiej temperatury spalin. Oznacza to, że 

temperatura spalania jest wyższa, a w efek-

cie ilość cząstek stałych jest na tyle niska, że 

aktywny DPF jest zbędny. Takie rozwiązanie 

pozwala obniżyć zużycie paliwa oraz wydłu-

żyć eksploatację fi ltra cząstek stałych (DPF). 

Cząstki stałe są zatem eliminowane już 

w procesie spalania, natomiast emisja tlen-

ków azotu (NOx) jest ograniczana w proce-

sie selektywnej redukcji katalitycznej, któ-

rego efektywność konwersji tych związków 

wynosi około 97% (Hi-SCR). Taki układ nie 

wymaga ingerencji kierowcy ani okreso-

wych przerw na wymuszoną regenerację fi l-

tra DPF. Nie ma też potrzeby wtryskiwania 

dodatkowej dawki paliwa w celu wypalenia 

cząstek stałych. 

Kompaktowy system oczyszczania spa-

lin w układzie wydechowym to także mniej 

podzespołów, mniejsza złożoność, a także 

niższa masa pojazdu. 

W silnikach Tector 5 zastosowano „eko-

-strategie” zespołu napędowego obniżające 

zużycie paliwa o prawie pół litra na 100 km, 

„inteligentny wentylator” ze sprzęgłem elek-

tromagnetycznym, które odłącza go, kiedy 

chłodzenie nie jest potrzebne, oraz obniża-

jące tarcie oleje silnikowe i przekładniowe 

o niższej klasie lepkości. Pozwoliło to po-

prawić efektywność standardowego Euro-

cargo Euro 6 nawet o 8% w jeździe miejskiej 

z częstym zatrzymywaniem (średnio około 

5%). Podobny pakiet opracowano także 

z myślą o 6-cylindrowych silnikach Tec-

tor 7. Jego zalety są szczególnie widoczne 

w jeździe miejskiej, ale niższe spalanie jest 

odczuwalne również poza miastem. 

Podczas długich tras niskiemu spalaniu 

w Eurocargo sprzyjają: EcoSwitch, który 

Mieszczuch
Tegoroczne uroczystości z okazji 40-lecia Iveco uświetniła premiera nowego Eurocargo. 
Dwa lata po rynkowym debiucie wersji z silnikiem Euro 6 wprowadzono kolejne udoskonalenia. 

Do tej pory na całym 
świecie sprzedano pół 
miliona Iveco Eurocargo 
z silnikiem Euro 6. 

Podręczny schowek 
na tunelu silnika 
zamienia kabinę 
Eurocargo w biuro. 

Na tablicy rozdzielczej pojawiły się nowe kontrolki klimatyzacji, świateł oraz 
przekładni automatycznej i zautomatyzowanej. Na kierownicy znajdują się przyciski 
sterujące urządzeniami audio. Pod szybą można umieścić uchwyt na smartfon. 
Znajdują się tam również porty USB do ładowania telefonu. 
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O nowym Eurocargo również w programie  
„Na Osi”, na antenie Motowizja i Tele5. 

Zapraszamy do oglądania.

wydłuża czas jazdy na szóstym biegu i ogra-

nicza redukcję do czwartego biegu, oraz 

EcoRoll (dostępny w wersjach z dwunasto-

biegową skrzynią), który wykorzystuje siłę 

bezwładności pojazdu podczas zjazdu ze 

wzniesienia. 

Nowy Eurocargo będzie oferowany rów-

nież z 6-litrowym silnikiem Tector w wersji 

„super-eco” przystosowanym do zasilania 

sprężonym gazem ziemnym. Dzięki prze-

projektowaniu cewek zapłonowych, zaworu 

upustowego, tłoków i pierścieni poprawiła 

się sprawność silnika, obniżyła emisja spa-

lin, a okresy międzyprzeglądowe zostały 

wydłużone. Pojazd rozwija moc 204 KM 

i maksymalny moment obrotowy 750 Nm. 

się tam również porty USB do ładowania 

telefonu. W nowym Eurocargo można ko-

rzystać z odczepianego ekranu systemu te-

lematycznego. 

W kabinie znajduje się sporo schowków 

i kieszeni na przedmioty i dokumenty, central-

na konsola jest wyposażona w dwa uchwyty 

na półlitrowe butelki, gniazdo 12 V oraz (na 

zamówienie) wyjście sprężonego powietrza. 

Pokrycia foteli wykonano z nowego ma-

teriału. Na zamówienie dostępny jest fotel 

kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym 

i regulowanymi oparciem i wysokością pasa 

bezpieczeństwa, ogrzewaniem i wentylacją. 

Krótka kabina sprawdzi się w mie-

ście, długa (również z podwyższonym 

dachem) – pomieści nawet dwie leżanki 

i niezbędne bagaże, a podwójna – umoż-

liwi podróż załogi z narzędziami i mate-

riałami. 

Pełna łączność 

Eurocargo jest wyposażony w system te-

lematyczny, który umożliwia zdalną kon-

trolę. Zarządzający fl otą może na bieżąco 

monitorować wiele czynników np. właściwe 

wykorzystanie pojazdu czy styl jazdy kie-

rowcy. Każdy aspekt jest oceniany na pod-

stawie wskaźników wydajności. System ma 

strukturę modułową. Można ją poszerzać 

i aktualizować na różnych poziomach. Wy-

świetlacz DriverLinc umożliwia komuni-

kację między kierowcą a biurem spedycji, 

zapewniając informacje w odpowiednim 

czasie i szybką reakcję. DriverLinc dostarcza 

również narzędzi oszczędzających paliwo, 

jak np. Driver Coach, który wspiera kierowcę 

w poprawie stylu jazdy w czasie rzeczywistym. 

Nowy Eurocargo wyposażony jest w sys-

tem ostrzegania przed niezamierzoną zmia-

ną pasa ruchu (LDWS), zaawansowany sys-

tem hamowania awaryjnego (AEBS) i „inte-

ligentny” tempomat (ACC). W standardzie 

pojazd ma zamontowane światła LED do 

jazdy dziennej (DRL). Lampy przednie typu 

Xenon dostępne są jako opcja. 

Eurocargo zmieniło się nie tylko od środ-

ka, ale również na zewnątrz, przybliżając się 

wizerunkowo do Daily. Zastosowano w nim 

nowe defl ektory powietrza i nową osłonę 

chłodnicy. Przedni profi l w kształcie litery „V” 

podkreśla dynamikę typową dla tej serii po-

jazdów, a ciągłość konturów, bez podziałów, 

oraz akcent położony na poziome linie dają 

wrażenie solidnego, szerokiego auta. Dzięki 

zmianom o 2% poprawił się współczynnik 

oporu powietrza, co z kolei pozwoliło obni-

żyć zużycie paliwa w ruchu poza miastem. ▐

KD
Fot. Iveco

Pierre Lahutte, 
prezes marki Iveco

Nasze nowe Eurocargo to ciężarówka, którą lubi miasto. Każdy znajdzie 
w niej coś, co doceni: miasta – ekologię, właściciele – wydajność i gwarancję 
niskiego TCO, kierowcom podoba się, że czują się w niej jak w biurze na 
kółkach, gdyż oferuje im wygodę, wielofunkcyjność, łatwość obsługi oraz er-
gonomię pracy. Nowy Eurocargo jest idealnym partnerem w mieście: pełnym 
szacunku do ludzi i środowiska, oferującym istotną poprawę w aspektach sty-
listyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności, a także zużywającym mniej paliwa 
i, w konsekwencji, emitującym mniej CO2. Model utrzymuje doskonały poziom 

zwrotności przy jednoczesnym polepszeniu momentu obrotowego oraz komfortu kierowcy. Zgodnie 
z naszym nowym hasłem „Iveco: twój partner w zrównoważonym transporcie” jesteśmy jednym z najbar-
dziej ekologicznych producentów samochodów ciężarowych zarówno w Europie, jak i na całym świecie. 
Nowy Eurocargo jest dowodem naszego zaangażowania w kwestię zrównoważonego transportu. 

Zgodność z wymaganiami etapu C normy 

Euro 6 pozwala wjeżdżać nim do stref ogra-

niczonego ruchu w centrach miast. 

Jak w biurze

W środku pojazd jest przestronny i zapew-

nia swobodę ruchów: przejście w poprzek 

kabiny ułatwia płaska, kompaktowa konsola 

i ograniczonych wymiarów tunel silnika. Na 

tablicy rozdzielczej pojawiły się nowe kontro-

lki klimatyzacji, świateł oraz przekładni auto-

matycznej i zautomatyzowanej. Zastosowano 

również poduszkę powietrzną w kierownicy. 

Na kierownicy znajdują się przyciski sterują-

ce urządzeniami audio. 

W środkowej części szyby przedniej moż-

na umieścić uchwyt na smartfon. Znajdują 

Funkcja „Driver Coach” pomaga ograniczyć zużycie paliwa poprzez prze-
kazywanie porad o zmianie sposobu jazdy. Odbywa się to na zasadzie porów-
nywania wyników z przypisanymi celami oraz dostarczania informacji zwrotnej 
w czasie rzeczywistym w oparciu o 13 różnych wskaźników stylu jazdy.

Płaska tablica rozdzie-
lcza pozwala swobodnie 
przemieszczać się 
w poprzek kabiny. 
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700 Nm przy 1100 obr./min
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118 kW (160 KM) przy 2200 obr./min
680 Nm przy 1100 obr./min
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Czterocylindrowe Tector 5 o mocy 160 i 190 KM dostosowano do pracy w mieście. Dzięki zas-
tosowaniu nowych tłoków i wtryskiwaczy oraz zwiększeniu elastyczności nowej turbosprężarki 
stopień sprężania wzrósł z 17:1 do 18:1, co podniosło moment obrotowy o około 8% w zakresie 
obrotów typowych dla jazdy miejskiej, czyli nieco powyżej 1200 obr/min.

Silniki Tector 5
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Zakres poznańskiej ekspozycji objął 

m.in. energię i energię odnawialną, 

w tym biomasę, pellety i biogaz, gospo-

darkę odpadami i recykling, ochronę powie-

trza i klimatu, wibracje i hałas, rekultywację 

i rewitalizację, gospodarkę wodno-ścieko-

wą, ochronę przeciwpowodziową, utrzyma-

nie czystości i porządku oraz konserwację 

terenów zielonych i miejskich, transport 

zrównoważony oraz produkty i usługi dla 

samorządów. Na targach zaprezentowały się 

fi rmy z 14 krajów, nie zabrakło również sto-

isk najważniejszych izb i instytucji branżo-

wych, m.in.: Ministerstwa Środowiska, Mi-

nisterstwa Gospodarki, NFOŚiGW i innych.

Wreszcie jest pomysł

Podczas POL-ECO-SYSTEM można było 

zobaczyć nowe modele rozdrabniaczy, prze-

siewaczy, separatorów, brykieciarek, pras be-

lujących, rębarko-rozdrabniaczy czy suszarni 

taśmowych. Był też najnowszy sprzęt komu-

nalny do letniego i zimowego utrzymania 

dróg oraz terenów zielonych, a także skom-

plikowane urządzenia do analiz i pomiarów 

zanieczyszczeń. Pojawiły się również nowe 

rozwiązania z zakresu gospodarowania od-

padami – od nowoczesnych systemów koszy 

i precyzyjnego ważenia śmieci, poprzez tech-

nologie do stabilizacji odpadów, po narzędzia 

mobilne. Wystawcy w tym roku prezentowali 

technologie poprawiające komfort i jakość 

życia, jak choćby automatyczną identyfi kację 

kontenerów, up-grade nawigacji tras odbioru 

śmieci czy bio-środki chemiczne do czysz-

czenia i odtłuszczania powierzchni.

W tym roku Złotymi Medalami MTP wy-

różniono 9 produktów i technologii: agregat 

prądotwórczy BIO VAPOR CHP fi rmy Mie-

lec-Diesel GAZ, palnik na biomasę Pellas X 

REVO mini oferowany przez fi rmę Pellas X, 

kompletną kontenerową elektrownię 2-mo-

dułową zasilaną gazami odpadowymi fi rmy 

Horus-Energia, uniwersalny rozdrabniacz 

AXTOR 6010 z serii green effi  ciency fi rmy 

Agrex-Eco, urządzenie do mycia pojemni-

ków na odpady TEC ME LIMPMATIC fi rmy 

APRIVA, FleetKleenTM środek do czyszcze-

nia i odtłuszczania powierzchni – bioreme-

diacyjny fi rmy ENAN, zamiatarkę miejską 

Udana koalicja
Dzięki połączeniu czterech imprez branżowych (Poleko, Komtechnika, Gmina oraz Dworzec) 
targi POL-ECO-SYSTEM stały się nowym i największym w Polsce wydarzeniem 
poświęconym innowacyjnym rozwiązaniom i technologii z zakresu szeroko pojętej ochrony 
środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Mobilne urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników na odpady APRIVA na podwoziu DAF-a LF. Procedura mycia wykonywana jest w 100% 
automatycznie. Urządzenie wyposażone jest w system automatycznych głowic obrotowych z dyszami do mycia zewnętrznego, możliwy jest system 
dezynfekcji. Obsługuje pojemniki o pojemnościach do 1100 l. Umożliwia jednoczesne mycie dwóch pojemników gorącą wodą (60oC). 

To innowacyjne rozwiązanie, które 
mogileńska „komunalka” zastosowała 
jako pierwsza w Polsce. Aby zwiększyć 
przydatność i wydajność, a przy okazji 
zaoszczędzić na kolejnym samochodzie, 
MPGK w Mobilnie zakupiła zabudowę 
śmieciarki zakładaną na kupiony 
wcześniej hakowiec.

Białostocka firma EuropeGAS projektuje i produkuje 
instalacje LPG/CNG do silników benzynowych 
i wysokoprężnych, w skład których wchodzą 
elektroniczne sterowniki wtrysku gazu, reduktory, 
wtryskiwacze, filtry, mapsensory, przewody 
termoplastyczne i inne elementy niezbędne do 
instalacji. Na targach wystawiony został MAN TGA 
z instalacją CNG.

www.truck-van.pl
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Kärcher MC 130 oraz wielofunkcyjny pojazd 

komunalny Kärcher MIC 50 i śmieciarkę 

OLYMPUS Mini fi rmy Terberg Matec Polska.

Z wielkim zapałem

Podczas wizyty na targach POL-ECO-

-SYSTEM warto było zajrzeć do Miastecz-

ka Ekologicznego. W tym roku można było 

podziwiać m.in. przydomową oczyszczalnię 

ścieków, słupy oświetleniowe ze zintegro-

wanym koszem na odpady, kompostow-

niki, deszczownice, systemy nawadniania, 

fi ltry do studzienek oraz kosiarki, myjki, 

szorowarki i zamiatarki. W Miasteczku 

zaparkowały również elektryczne skutery 

miejskie, rowery hybrydowe z elektrycznym 

wspomaganiem oraz pojazdy napędzane al-

ternatywnym paliwem CNG i LNG. Stano-

wiły one tzw. Strefę Metanu, gdzie przedsię-

biorcy pokazali pojazdy CNG i LNG, stacje 

tankowania CNG oraz kompozytowe butle 

CNG. Obecni tam byli również dostawcy 

komponentów, przedstawiciele montażu, 

instalacji i serwisu CNG, konsultanci i spe-

cjaliści branży. Uzupełnieniem ekspozycji 

były kompresory bezolejowe służące do 

przyfi rmowego i przydomowego tankowa-

nia pojazdów gazem ziemnym. 

Przegląd technologii w duchu eko oraz 

smart, które łączą w sobie niskie koszty 

z wysoką wydajnością to nieocenione war-

tości bieżącej imprezy. Dobrze się stało, że 

zmieniono jej formułę. ▐

Michał Mariański
Fot. R. Romaniuk

Iveco Stralis Natural Power zasilany 
skroplonym gazem ziemnym LNG oraz CNG 
z zasięgiem wynoszącym 750 km jest 
obecnie bezkonkurencyjny. Pojazdy 
takie zostały w tym roku przekazane 
polskim podwykonawcom firmy Ikea 
w celu przeprowadzenia bardzo ciekawego 
porównania kosztów eksploatacji 
CNG/LNG kontra diesel.

Olympus Mini to niewielka śmieciarka z tylnym 
załadunkiem służąca do zbiórki odpadów 
komunalnych, pochodzenia organicznego, 
a także materiałów przeznaczonych do 
ponownego przetwarzania na obszarach centrów 
miast, w strefach przeznaczonych do ruchu 
pieszego oraz obszarach z wąskimi uliczkami 
i ograniczonym ruchem pojazdów, gdzie 
wymagana jest duża manewrowość.

MIC 50 to wielozadaniowy pojazd do 
różnorodnych prac komunalnych, 
przeznaczony do całorocznego użytkowania. 
W zależności od zastosowanych narzędzi, 
może pełnić rolę zamiatarki, odśnieżarki, 
solarko-piaskarki, pługu śnieżnego, kosiarki 
z rozdrabniarką, urządzenia do strzyżenia 
żywopłotów i wielu innych.
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Mietek segreguje śmieci. Zaczął od szkła... 
po sobotniej nocy. Dowiadujemy się o tym z komi-
ksowego kadru na ścianie śmieciarki marki NTM 
zabudowanej na podwoziu Antosa 2533. 
Oto kolejny sposób promocji aut ze Stuttgartu.

MiśMiś polarny polarny

Dwa lata temu rozpoczęła się w Polsce 

śmieciowa rewolucja. Weszła w życie 

ustawa o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach, zwana potocznie śmie-

ciową. Weszły w życie nowe zasady segrego-

wania odpadów i nowe obowiązki gmin oraz 

zarządców nieruchomości. Wymagania sta-

wiane przez gminy wymusiły wprowadzanie 

ekologicznego, nowocześniejszego sprzętu, 

co też napędziło koniunkturę i przyczyniło 

się do rozwoju tej branży. Rynek komunalny 

w Polsce nie jest rynkiem podwykonawców, 

jak np. rynek transportowy. Firmy wolą 

mieć swój własny sprzęt i swoją obsługę. 

Właśnie dla nich sprawdziliśmy Mercedesa 

Antosa 2533 L 6×2 z zabudową KGHH typu 

śmieciarka fi ńskiej fi rmy NTM. Samochód 

ten to ciekawa propozycja dla dużych fi rm 

komunalnych, które zajmują się wywozem 

śmieci segregowanych.

Biały na życzenie

Nowoczesna śmieciarka na podwoziu 

3-osiowym z tylną osią wleczoną i stero-

waną to połączenie lansowane przez fi rmę 

NTM, jako najlepsze rozwiązanie wciąż 

najbardziej popularnego sposobu odbio-

ru odpadów komunalnych, czyli poprzez 

opróżnianie pojemników podstawionych 

do wrzutnika zamontowanego z tyłu pojaz-

du. Bardzo zwrotne podwozia 6×2, umożli-

wiają zamontowanie dłuższej, pojemniejszej 

zabudowy, zbierającej w poje-

dynczym kursie więcej odpadów 

i przewożącej je przy lepszym 

rozłożeniu mas, bez przekracza-

nia dopuszczalnych nacisków. 

I tak jest w tym przypadku. Co 

ciekawe całe podwozie polakierowane jest 

na biały kolor (biel arktyczna), co w prze-

ciwieństwie do białych nadwozi wymaga 

dopłaty. Nowe – owszem wygląda ładnie 

i schludnie, ale co gdy wpadnie w wir bez-

dusznej pracy śmieciarki i np. pojawią się 

nieszczelności hydrauliczne?

Trzyosiowe podwozie Mercedes-Benz 

Antos, na którym zamontowano demon-

stracyjną śmieciarkę NTM, jest napędzane 

10,7-litrowym, 6-cylindrowym silnikiem 

OM 470 Euro 6 o mocy 326 KM z SCR, chło-

dzonym EGR i fi ltrem cząstek stałych, który 

wg obietnic producenta nie będzie sprawiał 

Mercedes-Benz Antos 2533 L 6×2

Kabina ........................................... dzienna serii S ClassicSpace
Rozstaw osi (mm) ....................................................4000 + 1350
Dmc (kg) ............................................................................ 26000
Masa własna (kg) ............. 8289 (podwozie) + 7606 (zabudowa),
  ...................................................................... łącznie 15 895 kg
Typ silnika ....................................................................... OM 470
Liczba i układ cylindrów .......................................................... R6
Pojemność (dm3) .................................................................. 10,7
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) .......................326/240/1800
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) ....................1700/1100
Skrzynia biegów......................... 12-biegowa, zautomatyzowana 
  ...................G 211-12/14.93-1.0 ze sterowaniem PowerShift 3
Przełożenie przekładni głównej ....................................... 3,077:1
Przeglądy .... do 150 tys. km przy aktywnym systemie FleetBoard
Gwarancja .............................. całopojazdowa podstawowa 1 rok
  .......................... plus 3 lata / 450 tys. km na zespół napędowy

Zabudowa NTM typu KGHH cechuje się dużą uniwersalnością 
– można odbierać śmieci z kontenerów oraz z dużo mniejszych 
kubłów – wystarczy tylko odpowiednio ustawić uchwyty. Urządzenie 
załadowcze automatyczne typu NTM Dynamic lift przystosowane 
jest do opróżniania pojemników od 120 do 1100 l, według normy 
EN 840 1,2,3. Czas cyklu prasy zagęszczającej to 18 s.

Jeśli załoga jest na stopniach, 
włącza się ogranicznik 
prędkości jazdy – maksymalna 
prędkość samochodu wynosi 
wtedy około 30 km/h, nie jest 
również możliwe cofanie.
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kłopotów nawet w trybie pracy utrudnia-

jącym osiągnięcie temperatury regeneracji 

(możliwe ręczne dopalenie). Zastosowano tu 

także zautomatyzowaną 12-biegową skrzynię 

ze sterowaniem PowerShift  3. Automatyka 

zmiany przełożeń odciąża kierowcę i pozwa-

la mu lepiej skupić się np. na obserwacji oto-

czenia wokół pojazdu. 

Przy ocenie kabiny największe znaczenie 

ma jej funkcjonalność. Problem komfortu 

jazdy nie jest w śmieciarce tak istotny – za-

łoga zajmuje miejsca w kabinie praktycznie 

tylko na trasach dojazdowych. W pojazdach 

komunalnych istotna jest łatwość wsiadania 

i wysiadania z szoferki. W testowanym po-

jeździe kabina zawieszona była wysoko, co 

utrudniało wygodne wejście. Zastosowano 

tu najwyższą kabinę typu S (dzienna) o sze-

rokości 2,3 m. Według producenta taka wy-

sokość została wymuszona charakterystyką 

środowiska pracy pojazdu, którym są ulice 

z wysokimi krawężnikami. Z tego powodu 

zastosowano też największe z możliwych 

koła o średnicy 22,5 cala.

Kabinę wyposażono w dwa fotele 

– co ciekawe pojedyncze, czyli dla obsady 

2-osobowej. W kabinie pojazdu komunal-

nego powinna być możliwość swobodnego 

przechodzenia z fotela kierowcy na fotel 

pasażera (i na odwrót). W testowanym 

Antosie, choć tunel silnika nie był wysoki 

(17 cm) – utrudniał przemieszczanie się po 

wnętrzu szoferki (także z powodu sterowni-

ka przykręconego do tunelu). Fotel kierow-

cy zawieszony na pneumatycznej poduszce 

miał szeroki zakres regulacji, jednak pomi-

mo optymalnego ustawienia po 8 godzinach 

spędzonych za kółkiem czuło się zmęczenie 

karku. Ponieważ pojazd przeznaczony jest 

do pracy w mieście, zrezygnowano w nim 

ze schowków na bagaże. Kabinę wyposażo-

no za to w liczne skrytki i półki na podręcz-

ne przedmioty.

Tanio i bezpiecznie

Seria śmieciarek KGHH marki NTM 

przeznaczona jest dla podwozi 3-osiowych 

o dmc 26 ton. Prezentowany model ma po-

jemność skrzyni ładunkowej około 22 m3, 

przy rozstawie osi 4000 mm. Ściany, dach 

i podłoga zabudowy wykonane zostały 

z blach o grubości 4 mm ze stali Domex 

650 MCD. Dla wzmocnienia konstrukcji 

Zagadka. Fotel pasażera ze składanym siedziskiem służy 
do... No właśnie do czego? Ani do przechodzenia między 
fotelami, bo jest średnio łatwe, ani jako otwierany schowek, 
bo takiego nie ma. Może do chomikowania w tym miejscu 
śmieci większych gabarytów, które niekiedy zbiera załoga, 
uznając, że mają one jakąś wartość materialną? Ale gdzie 
wtedy ma zasiąść druga osoba?

Białe podwozie (biel arktyczna) 
to coś niespotykanego w tego typu 
pojazdach użytkowych. Zbiornik 
AdBlue liczy 60 l, co przy zbiorniku 
paliwa o pojemności 290 l jest 
wielkością imponującą.

Truck
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na ścianach zastosowano blachę wyprofi lo-

waną. Taki kształt uniemożliwia powstawa-

nie efektu „puchnięcia” ścian pod wpływem 

sił występujących przy zgniataniu odpadów, 

tym bardziej że stopień zagęszczania od-

padów wynosi 1:5 z siłą nacisku prasy za-

gęszczającej 300 kN (30 t). Gładkie ściany 

boczne stanowią doskonałą powierzchnię 

reklamową i zapewniają niską masę wła-

sną, a więc bezkonkurencyjną ładowność. 

Najbardziej narażony na uszkodzenie jest 

odwłok, a szczególnie blacha jego wanny 

zsypowej (o pojemności 3,2 m3). Dlatego 

materiał, z którym stykają się odpady w cza-

sie ich prasowania to specjalna blacha Har-

dox 450 o grubości 6 mm. 

Zgodnie z duchem czasu i specyfi ką pol-

skich przetargów, konstrukcja zabudowy 

NTM jest podporządkowana niskim staw-

kom: śmieciarka musi pracować tanio, ale 

przy tym bezpiecznie. Odwracając na mo-

ment tą kolejność: zasada działania śmie-

ciarki, podnoszącej wysoko pojemniki z od-

padami o bliżej nieokreślonej pojemności 

i masie (a często także niewiadomego po-

chodzenia), zwróciła uwagę ustawodawcy 

europejskiego. W europejskiej normie EN 

1501-1 wprowadzono wiele zasad zmniej-

szających ryzyko wypadku przy pracy ze 

śmieciarką. Dotyczy to zarówno geometrii 

ruchomych elementów, jak i układu ste-

rowania i hydrauliki siłowej. Ciekawym 

elementem są stopnie dla obsługi z wbu-

dowanymi czujnikami: jeśli są zajęte, pręd-

kość samochodu zostaje ograniczona do 

30 km/h. Oczywiście jest to sprzeczne z dą-

żeniem do jak najszybszego obsłużenia trasy 

i pojawiają się próby ominięcia tego zabez-

pieczenia, co producenci zabudów kontrują 

rozwiązaniami uniemożliwiającymi stanię-

cie w innym miejscu niż stopnie. Przyciski 

na pulpitach sterujących są tak wykonane, 

by uniemożliwić przypadkowe uruchomie-

nie jakiejś funkcji, pojawiły się też duże, 

widoczne z daleka przyciski awaryjne wy-

łączające mechanizmy i silnik śmieciarki. 

W układzie sterowania śmieciarek KGHH 

zadano także utrzymywanie jałowych ob-

rotów silnika w trakcie pracy mechanizmu 

zasypowego. To przynosi znaczne oszczęd-

ności paliwa, a przy tym zwiększa komfort 

załogi i okolicznych mieszkańców. Hałas 

nowoczesnych śmieciarek zmniejszono 

dzięki takim rozwiązaniom o pokaźne kilka 

decybeli. 

Śmieciarka napęd swój bierze z zasilniko-

wej przystawki odbioru mocy Antosa. Tam 

mamy też „oszczędną” pompę o zmiennym 

przełożeniu z przepływem oleju 95 l/min, 

zmniejszającą zużycie paliwa do 10%. Olej 

o ciśnieniu roboczym na poziomie 260 bar 

trafi a na centralny rozdzielacz hydrauliczny 

umieszczony wewnątrz odwłoka i służy do 

sterowania wszystkimi funkcjami zabudowy 

śmieciarki wraz ze sterowaniem urządze-

niem zasypowym. Siłowniki hydrauliczne 

umieszczone wewnątrz prasy zamontowane 

tłoczyskami do góry zapewniają załadunek 

wanny w każdej pozycji prasy zagęszczającej.

Mercedes – śmieciarka jest samochodem 

dobrze przystosowanym do zadań, które 

stawiane są przed pojazdem komunalnym. 

Zwrotność, odpowiednio mocny i cichy 

silnik to atuty tego auta. I choć do kabiny 

trzeba się wdrapywać, to później można 

docenić jej wysokie zawieszenie. Zabudowa 

jest wykonana bardzo starannie z uwzględ-

nieniem czynników ukierunkowanych na 

ergonomię i bezpieczeństwo pracy.

Polska gospodarka odpadami komunal-

nymi jest jeszcze na tyle nieuporządkowana, 

że dominuje tylny załadunek pojemników, 

do którego jest niezbędna obsługa. Ale już 

pojawiają się elementy automatyzacji: po 

przystawieniu pojemnika, wrzutnik może 

sam wykonać cały cykl podnoszenia, opróż-

niania i opuszczania, a pracownik w tym 

czasie idzie po kolejny kubeł. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański

Zewnętrzne panele 
obsługi umieszczono po 
obu stronach zabudowy 
oraz bezpośrednio na 
wysięgniku z tyłu. Są one 
dobrze rozplanowane, 
oczywiście nie zapomniano 
o przycisku zatrzymania 
awaryjnego 
– pojawia się on w kilku 
miejscach.

Do skrzyni ładunkowej można 
załadować sporą masę odpadów 
– ładowność pojazdu wynosi 10,1 t. 
W celu opróżnienia skrzyni przegro-
da wypychająca przesuwana jest 
w tył przez siłownik teleskopowy 
podwójnego działania. Podczas 
załadunku przegroda wypychająca 
w połączeniu z mechanizmem zgar-
niającym służy jako płyta oporowa 
do zagęszczania odpadów.

Kierowca pozostający w kabinie ma stały podgląd 
sytuacji za samochodem – na górnej krawędzi 
zabudowy zamontowana jest kamera, a jej obraz 
jest wyświetlany na dużym 7-calowym ekranie 
umieszczonym na kokpicie. Zapewniona jest też 
łączność głosowa, tak że ostrzegawcze okrzyki 
obsługi docierają z zewnątrz do kabiny. Pulpit 
do obsługi zabudowy ma funkcje załączenia: 
zabudowy, lamp ostrzegawczych, oświetlenia 
roboczego, podnoszenia odwłoka i przesuwania 
płyty wypychającej.

Stawki za wywóz odpadów 
są tak niskie, że niewiele 
polskich firm komunalnych 
może sobie pozwolić na 
specjalne kabiny Low 
Entry, dlatego standardowa 
kabina dzienna Antosa jest 
zadowalającym miejscem dla 
2-osobowej załogi. Szkoda 
tylko, że trzeba się do niej 
wdrapywać.
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Jako operator logistyczny fi rma ESA Lo-

gistika nie może bezpośrednio przyczy-

nić się do ograniczenia wpływu tej barie-

ry. Bariera ta pozostanie główną przeszkodą 

hamującą rozwój rynku również w przyszło-

ści. Mając na uwadze dążenie do ciągłego roz-

woju nie tylko swojego, ale również współpra-

cujących z fi rmą przewoźników, ESA zbadała 

aktualny stan potrzeb fi rm transportowych 

w celu znalezienia rozwiązań, które mogą przy-

czynić się do poprawy relacji operator – prze-

woźnik, a idąc dalej tym tropem, do poprawy 

wyników fi nansowych fi rm przewozowych. 

78% chce stałej umowy

W badaniu wzięło udział 50 wybranych 

losowo fi rm przewozowych. Pytania do-

tyczyły głównie produktów oferowanych 

przez większość dużych fi rm spedycyjnych 

działających na polskim rynku. Mogłoby 

się wydawać, że odpowiedzi będę łatwe do 

przewidzenia. Jednak okazało się zupełnie 

inaczej. Spośród badanych aż 78% chce wią-

zać się stałą umową o współpracy. Zdziwie-

nie może budzić fakt, że 48% fi rm korzysta 

z kart paliwowych, tylko 54% chciałoby 

korzystać z nich na lepszych warunkach, 

a 10% rozważa ich użytkowanie. Produktem 

skonta natomiast było zainteresowanych 

tylko 10% badanych. 84% fi rm chce korzy-

stać z systemu premiowego. Szczegółowe 

wyniki badania przedstawia wykres.

Budowanie stałej relacji

W opraciu o wyniki badania można po-

kusić się o stwierdzenie, że fi rmy przewozo-

we chcą współpracować z operatorem logi-

stycznym w oparciu o umowę kontraktową, 

dającą poczucie stabilności oraz gwarantu-

jącą stałe przychody przez cały okres współ-

pracy. Dzięki poznaniu opinii i rozpoznaniu 

potrzeb fi rm transportowych została spisa-

na „Polityka wobec przewoźników”, której 

głównym celem jest budowanie stałej relacji 

operator – przewoźnik opartej na wzajem-

nym zrównoważonym rozwoju. 

W jaki sposób można to osiągnąć? Wyda-

wać by się mogło, że nie ma nic prostszego, 

jak zaproponowanie dobrego wynagrodzenia 

za świadczone usługi. Jednak to tylko ogól-

nie przyjęta w środowisku opinia, że wyso-

kość stawki jest najważniejszym czynnikiem 

determinującym wzajemną współpracę. Czy 

to wystarczy, aby przewoźnik współpracował 

z operatorem logistycznym? W krótkim okre-

sie czasu – tak. Jednak w dłuższej perspek-

tywie jeden z graczy odpadnie, taki będzie 

końcowy efekt. W takim razie jakie czynni-

ki mogą wpłynąć, aby te relacje miały stały 

charakter? Istotnym elementem jest zmiana 

podejścia do biznesu każdej ze stron. Trzeba 

pamiętać, że przewoźnik i operator muszą 

tworzyć jeden zespół, który powinien wspól-

nie dbać o wzajemny rozwój. Równie ważny-

mi czynnikami umożliwiającymi długofalo-

wą współpracę są: podnoszenie kwalifi kacji 

kierowców, informowanie w ramach szko-

leń o planowanych zmianach w przepisach 

i wsparcie przy ich wdrażaniu oraz system 

premiowy. Poprzez wdrożony cykl systema-

tycznych szkoleń przewoźnik uzyska lepiej 

wyszkolony personel, a dzieki temu koszty 

powinny ulec obniżeniu (zmniejszenie licz-

by szkód, niższe spalanie, ograniczenie kar 

nakładanych przez uprawnione instytucje). 

Operator dzięki temu będzie mogł poprawić 

jakość oferowanego serwisu.

Podsumowując, operator logistyczny jest 

potrzebny przewoźnikowi, a przewoźnik 

potrzebuje operatora. Każda ze stron jest 

więc na siebie skazana, dlatego też bardzo 

ważnym elementem jest wzajmne zro-

zumienie, poznanie potrzeb i dążenie do 

budowania zespołu. Dzięki temu uda się 

uzyskać zamierzone cele poparte dobrymi 

wynikami i długoletnią współracą. ▐

Andrzej Górkiewicz, 
kierownik floty ESA Logistika

Fot. ESA

WzajemneWzajemne zrozumienie zrozumienie
Wśród barier utrudniających codzienną działalność firm 
transportowych i ograniczających rozwój rynku na pierwszy 
plan wysuwają się z jednej strony rosnące koszty działalności 
(zatrudnienia i eksploatacji pojazdów), z drugiej – zły stan 
infrastruktury transportowej. 

Czy jesteś 
zainteresowany/a 

podpisaniem 
umowy o współpracy?

Czy 
korzystasz 

z kart 
paliw?

Czy byłbyś 
zainteresowany/a 

kartami paliwowymi 
na lepszych warunkach?

Czy
byłbyś 

zainteresowany/a 
skontem?

Czy byłbyś 
zainteresowany/a 

systemem 
premiowym?
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NP300 Navara to już dwunasta genera-

cja pikapa Nissana i trzecia Navary. 

Do tej pory na 180 rynkach na całym 

świecie nabywców znalazło ponad 18 mln 

tych pojazdów. Pikapy tej marki zawsze 

były znane i cenione za wykonanie: solid-

na rama, mocne silniki i dobrze dobrane 

skrzynie biegów, sprawiały, że pojazd świet-

nie sprawdzał się w pracy. I to się nie zmie-

niło. Do dyspozycji są dwie wersje pikapa: 

Double Cab (podwójna kabina) – z dwoma 

rzędami siedzeń i King Cab (przedłużana 

kabina), gdzie można z tyłu zamontować 

dwa siedzenia lub pozostawić wolną prze-

strzeń na bagaż. 

Komfortowo

Wersja z podwójną kabiną (Double Cab) 

ma teraz nowy pięciodrążkowy układ zawie-

szenia z tyłu, zapewniający znacznie wyższy 

komfort i poprawę właściwości jezdnych. 

Jednocześnie udało się obniżyć masę o 20 kg 

w porównaniu z poprzednio stosowanym za-

wieszeniem na resorach piórowych. W wersji 

z kabiną przedłużaną (King Cab) zastosowa-

no zmodyfi kowany układ z resorami pióro-

wymi. Układ z resorami nad tylnym mostem 

jest o 7 kg lżejszy od poprzedniego z reso-

rami pod mostem. Ponadto wersja z kabiną 

przedłużaną ma o 3,1% większy kąt zejścia 

w porównaniu z poprzednikiem, co sprawia, 

że można pokonywać trudniejszy teren z za-

chowaniem trakcji.

W pojeździe zastosowano też inne, in-

nowacyjne rozwiązania. System czterech 

kamer – 360° pozwala obserwować otocze-

nie pojazdu z lotu ptaka, co bardzo pomaga 

w manewrowaniu. Nowością jest układ au-

tomatycznego hamowania awaryjnego. Bez-

pieczeństwo i wygodę poprawia m.in. tem-

pomat oraz systemy wspomagania zjazdu ze 

wzniesienia (HDC) i ruszania na wzniesie-

niu (HSA). W NP300 Navara zastosowano 

bezkluczykowy dostęp do pojazdu, tylną 

kamerę i czujniki parkowania.

Wyraziste kształty tablicy rozdzielczej 

zwiększają poczucie przestrzeni w kabinie. 

Przednie fotele mają wygodne podparcie 

kręgosłupa. W tylnych siedzeniach zmie-

niono kąt pochylenia oparć – wynosi on 

teraz 23°, co sprawia, że jazda jest bardziej 

komfortowa. Obie wersje NP300 wyposażo-

ne są w dwustrefową automatyczną klima-

tyzację.

NP300 Navara charakteryzuje się masyw-

nym, a jednocześnie sportowym stylem. Po-

łączenie wklęsłych i wypukłych powierzch-

ni składa się na dynamiczną i odważną 

sylwetkę pojazdu. Na przedzie znajduje się 

charakterystyczna dla Nissana krata wlotu 

powietrza z motywem litery V oraz świa-

tła do jazdy dziennej w technologii LED 

w kształcie bumerangu.

Obniżono również współczynnik oporu 

powietrza. Jest o 3,6% niższy w porównaniu 

z poprzednią wersją. Na ten efekt składa się 

m.in. nowe obramowanie zderzaka, dodat-

kowa uszczelka przegrody silnika i prze-

strzeni bagażowej, spojler oraz obniżona 

linia dachu.

Oszczędne jednostki

Pojazd zbudowany jest na pełnej, sztyw-

nej ramie. Zastosowano w nim napęd na 

tylne koła z dołączanym napędem na przód 

Dwa w jednym
Komfortowy, terenowy, dobry na weekend i do pracy. Pikap Nissana nie tylko stał się bardziej 
funkcjonalny, ale również może zaoszczędzić do 24% paliwa. Wraz z najnowszą generacją zmienia 
się nazwa, która jest zbitką poprzedniej wersji użytkowej i komfortowej.

Współczynnik aerodynamiczny w nowej 
Navarze zmniejszył się o 3,6%. 
Taki wynik uzyskano m.in. dzięki obniżeniu 
dachu i zastosowaniu spojlera z tyłu.
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bez centralnego mechanizmu różnicowego. 

W trudnym terenie po zatrzymaniu samo-

chodu, można włączyć napęd na cztery koła 

z reduktorem. Za pomocą przycisku w kon-

soli można również zablokować tylny most.

Zastosowany w Navarze silnik 2.3 dCi 

został zaprojektowany w ramach aliansu 

z Renault. Jest o 24% wydajniejszy od jed-

nostki, którą zastępuje. Do wykończenia 

tłoków zastosowano materiały o dużej wy-

trzymałości. Układ smarowania z elektrycz-

ną pompą oleju sprawia, że dozowanie oleju 

– uzależnione od obciążenia silnika – jest 

dokładniejsze. Jednostka ma układ wałków 

wyrónoważających. Zastosowano w niej 

plastikowy kolektor dolotowy ze stałym za-

worem zawirowania oraz układ wtryskowy 

o ciśnieniu 200 barów z wtryskiwaczami 

piezoelektrycznymi. 

Silnik osiąga moc 160 i 190 KM. W moc-

niejszym zastosowano dwie turbosprężarki: 

jedna pomaga przy niższych obrotach, na-

tomiast druga przy wyższych. 190-konna 

jednostka osiąga maksymalny moment ob-

rotowy 450 Nm już przy 1500 obr/min, co 

jest szczególnie odczuwane podczas przy-

spieszania i ogranicza konieczność redukcji 

biegów. 

Do wyboru są sześciobiegowa skrzynia 

manualna lub siedmiobiegowy automat. 

Skrzynia automatyczna została udoskona-

lona. Zmniejszono w niej straty związane 

z tarciem i gospodarką cieplną. Zmiana bie-

gów przebiega bardziej płynnie i lepiej od-

powiada bieżącym potrzebom samochodu. 

Skrzynie manualne są dwie: jedna dostoso-

wania jest do pracy w pojeździe z tylnym 

napędem, druga – 4×4. 

Ponad tona ładunku

Ładowność i uciąg Nissana NP300 Na-

vara zostały zwiększone we wszystkich 

wersjach. Pikap może zabrać ponad 1 tonę 

(najmocniejsza wersja 1,2 t) ładunku oraz 

pociągnie przyczepę o maksymalnej masie 

3,5 t (King Cab z napędem na tył – 3 t).

Mocne prowadnice w przegrodzie za 

kabiną oraz w burtach skrzyni ładunkowej 

umożliwiają elastyczne i skuteczne unieru-

chomienie przewożonych rzeczy. Zaciski 

można dowolnie przesuwać wzdłuż pro-

wadnic, dlatego zamocowanie ładunku na-

wet o najbardziej nietypowych kształtach 

nie powinno sprawiać żadnych trudności. 

W wersji z podwójną kabiną skrzynię ła-

dunkową wydłużono o 67 mm. Obecnie ma 

ona 1578 mm długości. W wersji z kabiną 

przedłużaną skrzynia ładunkowa ma dłu-

gość 1788 mm. 

NP300 Navara będzie oferowany w czte-

rech wersjach wyposażenia: Visia, Acenta, 

N-Connecta oraz Tekna. Wszystkie będą 

miały 7 poduszek powietrznych, w tym jed-

ną chroniącą kolana, zwiększający skutecz-

ność hamowania systemem EBD, przydatny 

w jeździe terenowej systemem Hill Assist, 

tempomat oraz elektrycznie sterowane szyby.

Wprowadzając na rynek nową genera-

cję pikapa, Nissanowi marzy się czołówka 

w tym segmencie. Na przestrzeni ostat-

nich 10 lat należało do niego średnio 29% 

rynku w naszym regionie (Polska, Węgry, 

Słowacja i Czechy). Firma jednak chciałaby 

powtórki z 2007 r., kiedy jej udział wyno-

sił 40%. Liczy, że nowy model spowoduje 

wzrost sprzedaży o 25% w Europie. Pomóc 

w tym mogą atrakcyjne warunki sprzeda-

ży: 5-lenia gwarancja (lub 160 000 km) 

oraz dobra opinia na rynku, dzięki której 

Navara może pochwalić się wysoką warto-

ścią rezydualną. Nie bez znaczenia może 

się również okazać niskie zapotrzebowanie 

na paliwo. Wg producenta najnowszy pi-

kap Nissana w wersji King Cab z napędem 

na tylne koła spala średnio 6,3 l paliwa na 

100 km. W Polsce Nissan NP300 Navara 

będzie dostępny od 1 stycznia 2016 r. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Nissan

Tablica rozdzielcza jest ergonomiczna. Liczba 
schowków jest wystarczająca. Nie ma też problemu 
z ładowaniem telefonu podczas jazdy.

Jadąc po asfalcie należy korzystać 
z napędu na tylną oś. Gdy zapuścimy 
się w bardziej wymagający teren, 
można skorzystać z napędu na 4 koła. 
Załącza się go, ustawiając pokrętło 
w odpowiedniej pozycji. W razie 
bardzo trudnych warunków można 
skorzystać z reduktora.

Nowa Navara to również dobre rozwiązanie dla służb, które muszą dotrzeć w trudno dostępne 
miejsca. Dzięki świetnym właściwościom terenowym znakomicie poradzi sobie zarówno w lesie, 
jak i na górskich bezdrożach, a co najważniejsze dowiezie na miejsce niezbędny sprzęt.

NP300 może przewieźć ponad tonę 
ładunku. Bez względu na kształt, można go 
łatwo umocować, dzięki systemowi szyn 
z zaciskami, które przesuwają się na całej 
długości burt i ściany za kabiną.

Nissan oferuje 125 akcesoriów, które podnoszą 
wartość użytkową NP300. W śród nich są: haki, 
plastikowe i aluminiowe wykładziny przestrzeni 
ładunkowej, wysuwana, sztywna podkładka 
do skrzyni oraz zabudowa typu „hard top”.
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Fullback wpisuje się do kategorii śred-

niej ładowności pikapów. Rocznie na 

rynku EMEA (Europa, Bliski Wschód 

i Afryka) sprzedaje się 675 tys. takich pojaz-

dów, co oznacza 23% udział w segmencie 

lekkich samochodów dostawczych na tym 

obszarze. Udział ten jest jeszcze większy na 

Bliskim Wschodzie (58%) i w Afryce (52%).

Pikap Fiata powstał z myślą o użytkow-

nikach, którzy wykorzystują samochód do 

pracy, ale powinien też się sprawdzić w ży-

ciu codziennym i czasie wolnym – stąd też 

jego nazwa. 

Nowy pikap ma oferować złożoną gamę 

pojazdów, która zostanie dostosowana do 

wymagań poszczególnych rynków EMEA. 

Pełna oferta obejmuje cztery wersje nad-

wozia (kabina pojedyncza, przedłużona 

i podwójna oraz podwozie do zabudowy) 

z trzema wariantami wyposażenia. 

Wszystkie wersje Fullbacka mają maksy-

malną wysokość 1780 mm, szerokość do 

1815 mm oraz rozstaw osi 3000 mm. Na-

tomiast długość nadwozia zmienia się 

w zależności od konfi guracji: osiąga 

5155 mm w przypadku pojedynczej kabiny, 

5275 mm – kabina przedłużona i 5285 mm

– podwójna kabina. Zmienna jest również 

długość skrzyni ładunkowej: 2265 mm 

w pojedynczej kabinie, 1850 mm w kabi-

nie przedłużonej i 1520 mm w podwójnej 

kabinie – a ładowność, w zależności od 

konfi guracji, osiąga nawet 1100 kg (model 

z pojedynczą kabiną).

Na Bliskim Wschodzie i w Afryce, Full-

back będzie wyposażony w dwie wersje sil-

nikowe: diesel o pojemności 2,5 l, o mocy 

od 110 do 178 KM oraz silnik benzynowy 

o pojemności 2,4 l, który rozwija moc 132 KM.

Do wyboru będzie pięciostopniowa, manual-

na lub automatyczna skrzynia biegów. 

W Europie Fullback pojawi się z w pełni 

aluminiowym turbodieselem o pojemności 

2,4 l i z dwoma poziomami mocy: 150 lub 

180 KM. Współpracować może z nim sześcio-

stopniowa, manualna skrzynia biegów albo 

pięciostopniowa przekładnia automatyczna.

Fullback będzie dostępny z napędem na 

tylną lub obie osie. 

KD
Fot. Fiat

Nadchodzi Fullback
Podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego Dubaj 2015 zadebiutował Fiat Fullback 
– pikap o średniej ładowności. W sprzedaży ma być dostępny na obszarze EMEA już w maju 2016 r. 

W nadwoziu znalazły się charakterystyczne dla Fiata akcenty 
stylistyczne, z których uwagę zwraca typowy dla modeli tej marki wlot 
powietrza. Nie da się jednak ukryć pokrewieństwa z Mitsubishi.

Wnętrze nowego modelu Fiata 
zaprojektowano z myślą o klientach, 
którzy cenią sobie komfort.
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Hyundai Motor we współpracy z part-

nerską fi rmą Karsan z Turcji zapro-

jektował ten model z myślą o oczeki-

waniach Europejczyków. W polskiej ofercie 

znalazły się dwie wersje nadwoziowe H350: 

furgon oraz podwozie z kabiną. Obydwa 

warianty oferują dużo miejsca na ładunek, 

mają ergonomiczną kabinę i odpowied-

nie osiągi, zapewniając dodatkowo wysoki 

poziom bezpieczeństwa oraz niskie koszty 

eksploatacji.

5 europalet

 Obie wersje H350 wyróżniają się wzor-

cowymi wymiarami nadwozia i wnętrza, 

a także imponującą przestrzenią ła-

dunkową. Model z długim rozsta-

wem osi to jedyny samochód w tej

klasie o długości 6 m, który pomieści 

5 europalet (1200×800×900 mm). Jego 

przedział ładunkowy ma 3665 m długości 

i objętość 12,9 m3. Model ze standardo-

wym rozstawem osi zabierze na pokład 

4 europalety. W tym wypadku objętość 

przedziału ładunkowego wynosi 10,5 m3.

Duża odległość pomiędzy nadkolami 

(1380 mm) pozwala w pełni wykorzystać 

ładownię. Do przestronnego przedziału 

ładunkowego w wersji furgon prowadzą 

duże, podwójne drzwi tylne oraz przesuw-

ne, pojedyncze drzwi boczne. Tylne drzwi 

otwierają się pod kątem 90, 180 i 270 stop-

ni, a próg załadunkowy znajduje się zaled-

wie 690 mm nad jezdnią.

Podwozie z kabiną umożliwia montaż 

zabudowy na standardowej lub wydłużonej 

wersji, z długim lub krótkim rozstawem osi. 

Samochód można wyposażyć w dużą skrzy-

nię ładunkową (do 4 m długości i 2,32 m 

szerokości), zachowując jednocześnie do-

skonałą widoczność do tyłu dzięki przedłu-

żonym pałąkom bocznych lusterek.

 3-letnia gwarancja bez limitu

Konkurencyjne koszty usług serwisowych 

oraz niskie koszty eksploatacji to kolejne 

korzyści użytkowania modelu H350. Do-

skonała odporność zderzeniowa w połącze-

niu z przemyślanymi rozwiązaniami, takimi 

jak pochłaniacz energii w tylnym zderzaku, 

przyczyniają się do zmniejszenia kosztów na-

praw, co ma pozytywny wpływ na utrzyma-

nie wysokiej wartości rezydualnej.

H350 został objęty 3-letnią gwarancją bez 

limitu kilometrów oraz 10-letnią gwarancją 

na korozję perforacyjną. Okresowe przeglą-

dy mają być wykonywane co 30 000 km lub 

co dwa lata. Według EurotaxGlass wartość 

rezydualna po trzech latach i przejechaniu 

90  000 km będzie kształtowała się na po-

ziomie 36% – to blisko 2% powyżej średniej 

w tym segmencie.

Koszty codziennej eksploatacji H350 ob-

niża opracowany przez Hyundaia systemu 

Idle Stop’n Go. Automatycznie wyłącza on 

silnik na biegu jałowym i go włącza, gdy kie-

rowca chce ruszyć. Wskaźnik optymalnego 

momentu do zmiany biegu zachęca kierow-

cę do bardziej oszczędnej jazdy, natomiast 

zaawansowany system zarządzania akumu-

latorem (ABMS) odzyskuje energię podczas 

hamowania i go ładuje. Zastosowane roz-

Thomas A. Schmid, 
dyrektor ds. operacyjnych 
w Hyundai Motor Europe

„
 H350 to pierwszy od wielu lat nowy 

model konkurujący w europejskim segmen-
cie dużych vanów. To jednocześnie 
pierwszy w naszym portfolio samochód 
użytkowy o dopuszczalnej masie całkowitej 
3,5 tony. Jesteśmy pewni jego jakości, 
a jednocześnie cieszymy się, że gama 
modeli Hyundai stale się poszerza”.

H350H350 już w Polsce już w Polsce
Hyundai H350 ma wszystkie atrybuty charakterystyczne dla europejskiego segmentu 
lekkich samochodów użytkowych. Jest nowoczesny, bezpieczny i oszczędny. 
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wiązania pomagają obniżyć zużycie paliwa 

nawet o 10%, w zależności od warunków 

jazdy. Kierowca ma również do dyspozycji 

przycisk „ECO”, który aktywuje „ekono-

miczny” tryb pracy silnika i przyczynia się 

do zredukowania spalania o kolejne 2%.

Średnie zużycie paliwa wg producenta dla 

wersji H350 Van (standardowy rozstaw osi) wy-

posażonej w system ISG wynosi 8,1 l/100 km.

Jako podwozie z kabiną Hyundai spala śred-

nio 8,6 l/100 km.

 

Cichosza

Wnętrze nowego Hyundaia H350 impo-

nuje wysoką jakością wykończenia, a no-

woczesny design oraz komfort użytkowania 

są typowe dla aut osobowych. Przemyślany 

projekt zagospodarowania kabiny tworzy 

z niej „mobilne biuro. W środku znajduje 

się aż 25 schowków. Kierowca ma do dys-

pozycji trzy standardowe gniazdka prądu 

– również pod tym względem nowy H350 

przewyższa konkurencję.

W kabinie z łatwością zmieszczą się na-

wet wysokie osoby. Ma ona 1582 mm sze-

rokości i może zostać wyposażona w dwa 

fotele lub fotel i podwójną kanapę. W wersji 

3-osobowej, oparcie środkowego miejsca 

można złożyć, uzyskując w ten sposób sto-

lik z dwoma uchwytami na napoje. Kierow-

ca nowego H350 siedzi wysoko, a dzięki 

dużym bocznym szybom ma doskonałą wi-

doczność przy manewrowaniu czy włącza-

niu się do ruchu. 

W H350 dostępny jest nowy system typu 

audio-video-nawigacja (AVN) z 8-calo-

wym ekranem dotykowym, system audio 

E800 z 3,8-calowym ekranem lub standar-

dowe radio E300. Uzupełnieniem pakietu 

są przyciski do sterowania systemem audio 

umieszczone na kierownicy, system głośno-

mówiący Bluetooth oraz wejścia USB/Aux. 

Kierowca ma do dyspozycji m.in. przy-

jazny tempomat, kamerę cofania, system 

wspomagający parkowanie oraz czujnik 

deszczu. Wyposażenie obejmuje również 

ogrzewanie piór wycieraczek przedniej 

szyby. 

Inżynierowie Hyundaia skupili się także na 

obniżeniu poziomu hałasu, wibracji i drgań 

wewnętrznych (NVH) poprzez wzmocnienie 

kluczowych punktów generujących wibracje 

w podwoziu, stworzenie nowych punktów 

mocowania silnika oraz zastosowanie spe-

cjalnie zaprojektowanego amortyzatora osi 

i nowego wału śrubowego. Samochód wy-

ciszono również elementami tłumiącymi 

w tablicy rozdzielczej oraz matami wygłu-

szającymi w podłodze kabiny pasażerskiej 

i wygłuszeniami przednich nadkoli. 

Jak po sznurku

 Nowy H350 został wyposażony w system 

dynamicznej kontroli trakcji (VDC), któ-

ry obejmuje: system ograniczający ryzyko 

wywrócenia się pojazdu (ROM), system 

EDC zapobiegający blokowaniu się tylnej 

osi podczas hamowania silnikiem, asystent 

ruszania pod górę (HAC), system hydrau-

licznego wspomagania hamowania (HBA), 

a także opracowany przez Hyundaia system 

ostrzegania o awaryjnym hamowaniu (ESS), 

który alarmuje kierowców pojazdów jadą-

cych z tyłu o niebezpieczeństwie, włączając 

światła awaryjne. Dostępny jest również 

system ostrzegania kierowcy o niezamierzo-

nej zmianie pasa ruchu (LDWS).

 Wszystkie wersje H350 są napędzane 

czterocylindrowym silnikiem wysokopręż-

nym CRDi o pojemności 2497 cm3. Został 

on zamontowany wzdłużnie w przedniej 

części nadwozia i napędza tylne koła za 

pośrednictwem sześciobiegowej przekładni 

manualnej. Silnik ma moc 150 lub 170 KM, 

generując odpowiednio – 373 i 422 Nm 

momentu obrotowego. Obie wersje osiągają 

maksymalny moment obrotowy w zakresie 

prędkości od 1500 do 2500 obr/min.

  Hyundai H350 został zaprojektowany, 

stworzony i wyprodukowany z myślą o na-

bywcach lekkich samochodów użytkowych, 

którzy cenią wysoką jakość w przystępnej 

cenie. Podejście to odzwierciedla nowocze-

sna oferta produktowa i cenowa oraz do-

stępność licznych standardowych i opcjo-

nalnych elementów wyposażenia.  ▐

Fot. Hyundai

Do przedziału ładunkowego prowadzą 
duże, podwójne drzwi tylne, które otwierają 
się pod kątem 90, 180 i 270 stopni, oraz 
przesuwne, pojedyncze drzwi boczne.  

H350 z długim rozstawem osi pomieści 
5 europalet. Jego przedział ładunkowy ma 3665 m 
długości i objętość – 12,9 m3. Próg załadunkowy 
znajduje się 690 mm nad jezdnią.

Obraz z kamery cofania jest wyświetlany 
w lusterku wstecznym. Takie rozwiązanie 
jest bardziej naturalne od śledzenia 
obrazu na wyświetlaczu. 

Do wyboru jest wersja z dwoma fotelami 
lub z fotelem i 2-osobową kanapą. 
Oparcie środkowego miejsca można złożyć, 
tworząc podręczny stolik.

W kabinie jest sporo miejsca. 
Liczne schowki ułatwiają 
przechowywanie niezbędnych 
podczas podróży rzeczy.

W Polsce Hyundai oferuje dwie wersje: 
furgon i podwozie pod zabudowę. Obydwie 
mają dwa rozstawy osi do wyboru: 3435 lub 
3670 mm. 
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Mercedes Sprinter w Polsce najczęściej 
widywany jest pod postacią tzw. blaszaka. 
Tak naprawdę może występować w przeróżnych 
odmianach, a prezentowany model to wizytówka 
możliwości tego auta.

Wszędobylski łazik

Sprinter z napędem 4×4, z podwójną 

kabiną i skrzynią z tyłu to idealny po-

mocnik w pracach komunalnych. Nie 

dość, że oprócz sporej ilości towaru mo-

żemy przewieść bezpiecznie aż sześć osób, 

to w dodatku niemal w każde miejsce, na-

wet to mniej dostępne. Jest to więc pojazd 

stworzony do profesjonalnych zadań, a nie 

do bulwarowej jazdy. Oto nasze wrażenia 

z jazd Sprinterem 316 CDI Doka 4×4 o dmc 

3,5 t ze skrzynią ładunkową fi rmy Iglopol 

o trójstronnym wywrocie. 

Dziedzictwo czteronapędówek

Mercedes może pochwalić się kilkuna-

stoletnią tradycją w produkcji użytkowych 

samochodów z napędem na obie osie. 

Sprinter z dołączanym napędem na przed-

nie koła debiutował w 1997 r., dwa lata póź-

niej pojawił się Sprinter ze stałym napędem 

4×4. Napęd na wszystkie koła Sprintera 4×4 

bazuje na elektronicznym systemie kontro-

li trakcji 4ETS. To technologia sprawdzona 

w Vito 4×4 oraz samochodach osobowych 

i SUV-ach Mercedesa. W przeciwieństwie 

do innych modeli napęd Sprintera jest jed-

nak odłączany. Takie rozwiązanie pozwala 

sprostać zróżnicowanym warunkom eks-

ploatacji auta dostawczego, a jednocześnie 

ogranicza zużycie paliwa. W układzie na-

pędowym znajduje się skrzynka rozdzielcza 

z reduktorem (funkcja Low Range – prze-

łożenie jest wówczas skrócone o współ-

czynnik 1,42, czyli o 42%). Nie występują 

blokady mechanizmów różnicowych. Prze-

pływem momentu obrotowego pomiędzy 

kołami kieruje elektronika. Po włączeniu 

napędu 4×4, co jest możliwe do prędkości 

10 km/h, moment jest rozdzielany między 

przednią i tylną oś w stosunku 35:65. Kie-

dy pojawiają się kłopoty, układ Adaptive 

ESP rozpoznaje ślizgające się koło lub koła 

i pulsacyjnie je przyhamowuje. W efekcie 

cały moment obrotowy przekazywany jest 

do tych kół, które jeszcze mają przyczep-

ność i mogą wydobyć samochód z opresji. 

Ponadto elektronika sterująca napędem ko-

munikuje się ze sterownikiem silnika, który 

na życzenie zmniejsza lub zwiększa obroty.

W przedstawionej odmianie z napędem 

na cztery koła, auto zobaczymy pewnie 

w rejonach bezdroży, placach budów, ob-

szarach zaśnieżonych, tudzież w postaci 

woła roboczego dowożącego pracowników 

w komunalne ostępy. Ale powiedzmy so-

bie szczerze, napęd szczególnie nie ujął nas 

swoją skutecznością w terenie, tym bardziej, 

że pojazd został „obuty” w szosowe opony. 

Podczas przejazdów po piaszczystym pod-

łożu auto szybko się zakopało i z wielkim 

trudem (ale na szczęście samo) wyjechało. 

W sytuacjach awaryjnych nie pomaga na-

wet zblokowanie centralnego dyferencjału. 

Sytuację polepszyłaby obecność dwóch do-

datkowych blokad i opon terenowych.

Żarłoczna klimatyzacja

Pod maską jednego z najpopularniejszych 

w Europie dostawczaków drzemie 4-cylin-

drowa jednostka wysokoprężna OM 651 

DE 22 LA. Z 2,2 l pojemności niemieccy 

konstruktorzy uzyskali 163 KM i 360 Nm

momentu obrotowego. W połączeniu 

z przekładnią automatyczną, silnik zacho-

wuje się tak, jakby nie zdawał sobie sprawy 

z zadania, jakie przed nim postawiono. Przy 

masie własnej aż 2741 kg i zdwojonej licz-

bie mechanizmów do napędzania, pracy ma 

on naprawdę sporo. Nie daje jednak tego po 

sobie poznać. Mało tego, nawet obciążone 

auto nie dostaje zadyszki. Swoją drogą do-

datkowe 759 kg ładunku już specjalnie du-

żej różnicy tu nie robi. 

Test auta rozpoczęliśmy przy najwięk-

szych upałach tegorocznego lata. Przy tem-

peraturze zewnętrznej 37°C, przy włączonej 

„na full” klimatyzacji i jeździe mieszanej 

przy pracach miejskich mogliśmy mówić 

o spalaniu na poziomie 12,5 l/100 km. Nie-

stety jest to wynik dużo większy niż podaje 

producent. Najlepszy wynik, który nazwał-

Mercedes-Benz Sprinter 316 4×4 Doka

Kabina ................................................. załogowa, 6-osobowa
Rozstaw osi (mm) .......................................................... 3665
Dmc (kg) ........................................................................ 3500
Masa własna (kg) ........................................................... 2741
Typ silnika ................................................. OM 651 DE 22 LA
Liczba i układ cylindrów .................................................... R4
Pojemność (dm3) .............................................................. 2,2
Maks. moc (KM/kW/obr/min) ........................... 163/120/3800
Maks. moment obr. (Nm/obr/min) ................. 360/1400÷2400
Skrzynia biegów ..... 5-biegowa, automatyczna NAG W5A 380
Przełożenie przekładni głównej ................................. 4,182:1
Przeglądy ................ do 60 000 km, zgodnie ze wskazaniami 
   ...................................................asystenta pokładowego
Gwarancja ............całopojazdowa 2 lata, na perforację 12 lat
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bym wówczas super ekonomicznym to osią-

gnięcie 8,9 l/100 km na trasie szybkiego ru-

chu, bez ładunku. Niestety, aby go osiągnąć 

należało poruszać się w punkcie najmniej-

szego zużycia paliwa, a ten leżał w okolicach 

prędkości przejazdowych rzędu 70 km/h, 

a więc trochę zbyt małych do sprawne-

go poruszania się między punktami A i B. 

Przyszło nagle załamanie pogody, tempera-

tura spadła, klimatyzacja została wyłączona 

i mamy niespodziankę. Zużycie paliwa 

przez pojazd spadło średnio do około 

8,7 l/100 km, czyli praktycznie do poziomu 

deklarowanego w katalogach. Oznacza to, 

że klimatyzacja „spalała” nam dodatkowo 

prawie 4 l/100 km! Niestety to norma, któ-

rą przypisuje się wszystkim autom nie tylko 

prezentowanemu Sprinterowi.

Z tyłu – za karę?

Z przodu kabiny mieszczą się tylko dwie 

osoby. Za to pomiędzy nimi mamy dużą 

przestrzeń, która może być wykorzystana... 

do przechodzenia między miejscami na 

tył. Niestety, osoby, które ostatecznie zaj-

mą miejsca drugiego rzędu, nie mają dużo 

powodów do radości. Muszą siedzieć na 

– nazwijmy rzecz po imieniu – czterooso-

bowej ławce. Trudno inaczej określić twarde 

siedzisko bez możliwości jakiejkolwiek re-

gulacji. Spartański charakter mają również 

boczki drzwi, do których przykręcono szare 

płyty wraz z uchwytami i plastikową klam-

ką. Ale nie zapominajmy, że to auto dostaw-

cze. Także wsiadanie do wnętrza przez dru-

gie drzwi nie jest łatwe. Daje o sobie znać 

podwyższony prześwit i brak pomocniczych 

uchwytów na drzwiach.

Najwięcej emocji zawsze wzbudza sta-

nowisko kierowcy. Pneumatyczny fotel 

z dość wszechstronną regulacją i regulacją 

kierownicy w dwóch płaszczyznach zapew-

nia przyjęcie dogodnej pozycji zarówno 

150-centymetrowej osóbce, jak i rosłemu, 

dwumetrowemu dryblasowi. Wszelkie in-

strumenty pokładowe są w zasięgu wzroku 

i prawie na wyciągnięcie ręki. Przez wzgląd 

na szerokość auta, do przycisków zlokalizo-

wanych z prawej strony radia musimy się 

delikatnie odchylić.

Niezależnie od tego, w jakim charakte-

rze wykorzystujemy Mercedesa, na pewno 

nikomu nie zabraknie tu schowków. Waż-

ne jest też, że ku wygodzie kierowcy prze-

widziano automatyczną skrzynię biegów. 

Pięciostopniowy automat nie jest może mi-

strzem niezauważalnej pracy, jednak trudno 

mu coś poważnego zarzucić. Jakby nie było, 

rzadko mamy do czynienia z taką skrzynką 

w tego typu aucie. W środku króluje duża 

ilość plastiku, jednak jest to tworzywo wy-

sokiej jakości – trudno po aucie użytkowym 

oczekiwać piankowego, miękkiego wykoń-

czenia. Pochwalę też klimatyzację półauto-

matyczną Tempmatic, która spisała się na 

medal (szybko schładza spore wnętrze, ma 

duży zakres regulacji).

Nadwozie zawieszone jest z przodu nie-

zależnie na podwójnych wahaczach po-

przecznych, amortyzatorach teleskopowych, 

sprężynach śrubowych ze wzmocnionym sta-

bilizatorem. Z tyłu jest zależne na sztywnym 

moście z amortyzatorami teleskopowymi, 

resorami piórowymi i także wzmocnionym 

stabilizatorem. Oczywiście Mercedes okazuje 

się mniej zwrotny niż jego odpowiednik 4×2 

tylko z tylnym napędem. Ale za to układ kie-

rowniczy funkcjonuje przyzwoicie. Sprintera 

4×4 prowadzi się dość pewnie, bezboleśnie 

pokonuje większość nierówności, okupione 

jest to jednak hałasem pracy tylnych reso-

rów dwustopniowych i skaczącej na ramie 

pośredniej skrzyni ładunkowej. Standardowe 

wyposażenie Sprintera 4×4 obejmuje 100-li-

trowy zbiornik paliwa.

W poszukiwaniu nisz producenci samo-

chodów dostawczych zapędzają się coraz 

dalej. Sprinter 4×4 Doka to jedna z pere-

łek, którą można skompletować na bazie 

zwykłego Sprintera. Spotkał się on z pozy-

tywnym odbiorem w redakcji. Maszyna jest 

duża i praktyczna. Pracowała u nas jako 

pomocnik przy oczyszczaniu i odlesianiu 

terenów okołomiejskich. Sprawdziła się do-

skonale. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański

Kokpit dobrze znany. Ku wygodzie kierowcy 
przewidziano automatyczną skrzynię biegów. 
Jakby nie było, rzadko mamy do czynienia 
z taką skrzynką w tego typu aucie. Pod szybą 
nad kokpitem znajduje się rząd półotwartych 
schowków. Poza tym trochę brakuje 
dodatkowych gniazd zasilania 12 V.

Podczas testu pojazd dzielnie spisywał się przy 
oczyszczaniu terenów okołomiejskich. Jeśli 
zapragniemy przewieźć coś naprawdę sporego, 
to mamy do dyspozycji aluminiową skrzynię 
ładunkową polskiego producenta Iglopol 
z Garbowa. Długość, szerokość i wysokość burt 
to odpowiednio: 2,7, 2,2 i 0,4 m.

Elektroniczny system trakcji 4ETS, 
który automatycznie i indywidualnie 
przyhamowuje ślizgające się koła, 
umożliwia uzyskanie wyższego momentu 
napędowego i odpowiedniej przyczepności 
opon. Pomaga to przy poruszaniu się 
po luźnym piachu.

Z przodu zmieszczą się jedynie dwie 
osoby, z tyłu cztery. W kabinie jest luźno, 
charakteryzuje się ona dużą przestrzenią. 
Brakuje uchwytów do wchodzenia przy 
drugiej parze drzwi. Okna w drugich drzwiach 
są jedynie odchylane nie odsuwane.

Estetyczna, solidna skrzynia ładunkowa 
z bocznym stopniem ułatwiającym wchodzenie
ma możliwość usypu trójstronnego, czyli 
na boki i do tyłu. Ruch skrzyni załatwia 
elektryczny agregat hydrauliczny pracujący 
niezależnie od włączonego silnika.

www.truck-van.pl DOSTAWCZEDOSTAWCZETestTest

http://www.truck-van.pl/gratishttp://www.truck-van.pl/gratissk l/ tik l/ tiuck van pl/gratisuck van pl/gratisucckk vann ppll ggrattiick van pl/gratihtthtthtthtthhtttthtt

E-prenumeratazarejestruj się na



„Gdyby Bóg popierał przedni napęd, 

chodzilibyśmy na rękach”, piszą 

na forach internetowych właści-

ciele dużych, szybkich samochodów z napę-

dzanymi tylnymi kołami. Idąc tym tropem: 

gepard odbija się tylnymi łapami, delfi n 

rozpędza się, używając ogona. Czy przedni 

napęd jest wbrew naturze? 

Nacisk masy

Silnik umieszczony z przodu i napędza-

jący za pośrednictwem wału tylną oś to tzw. 

„klasyczny układ napędowy”. Znany i stoso-

wany odkąd zrodziła się koncepcja nowo-

czesnego samochodu, który nie naśladował 

już powozu konnego. Miejsca dla pasażerów 

lub ładunku znajdowały się nad tylną osią 

i dociążały ją, poprawiając własności trak-

cyjne. Im było ciężej, tym napęd działał 

sprawniej. Nic dziwnego, że w samocho-

dach ciężarowych tylny napęd jest regułą. 

Tylny napęd znakomicie nadaje się również 

do holowania przyczep. 

Jednak niedociążona oś sprawiała niespo-

dzianki. W błocie czy na lodzie silnik na próż-

no obracał kołami – ślizgały się w miejscu. Na 

szybko pokonywanym zakręcie tylnonapędo-

we auto jest nadsterowne. „Zacieśnia” zakręt 

i stosunkowo łatwo wpada w poślizg. Dla nie-

których ta właściwość to okazja, aby spotkać 

się na zawodach. Coraz to nowi kierowcy biją 

rekordy w drifcie, pokonując coraz to dłuższe 

dystanse w kontrolowanym poślizgu. Lecz 

to, co dobre do zabawy, przeszkadza w pracy. 

Drift  o czwartej rano z ładownią wypełnioną 

jogurtami źle wróży satysfakcji klientów osie-

dlowego sklepu. 

Swoboda przestrzeni

Wał napędowy biegnący wzdłuż sa-

mochodu zajmuje miejsce i trochę waży. 

W aucie dostawczym, które powinno być 

lekkie i oszczędnie gospodarować miejscem 

jest pewną niedogodnością. Dlatego już 

pod koniec lat 30. Citroën stworzył przed-

nionapędową furgonetkę TUB (fr. Traction 

Utilitaire Basse, co można rozumieć jako 

„niskopodłogowy napęd użytkowy”). Wy-

korzystywała układ napędowy rewolucyj-

nego, osobowego Traction Avant. Po wojnie 

fi rma zastosowała go w furgonetkach serii H

wprowadzonych w 1947 r. Jej śladem po-

dążył Peugeot w modelu D3 z 1950 r. oraz 

Renault w furgonetce Estafette z 1959 r. 

W Niemczech od 1949 r. produkowany był 

przednionapędowy DKW „Schnellaster”. 

Skupienie układu napędowego na prze-

dzie samochodu daje mnóstwo korzyści. 

Za „modułem napędowym” z kołami i sil-

nikiem można zamontować nadwozie 

o kształcie, jaki tylko dusza zapragnie. Duże 

i pojemne nie tylko dzięki wysoko popro-

wadzonemu dachowi, ale i nisko biegną-

cej podłodze. Między innymi dlatego Fiat 

Ducato i pokrewne mu Citroën i Peugeot 

produkowane w ramach porozumienia 

Sevel zrobiły taką karierę w karawaningu. 

Znakomicie bowiem nadają się do zabu-

dowy nadwoziem mieszkalnym. Równie 

dobrze sprawdzają się jako ruchomy sklep 

czy punkt gastronomiczny albo furgon 

objętościowy, który oddając użytkowniko-

wi do dyspozycji ładownię przekraczającą 

Złapać grunt
Przybywa producentów, którzy w samochodach dostawczych pozwalają wybrać, 
która oś będzie napędzana: przednia, tylna czy obie. Jaki to ma sens? 

Tylny napęd jest użyteczny 
przy transporcie ciężkich ładunków 

i holowaniu przyczep. Nic dziwnego, że ma 
go jeden z najcięższych, amerykańskich 

pikapów, Ford F-450. 

Volkswagen T3 Syncro był w drugiej połowie lat 80. pionierem napędu 4×4 w swojej klasie. 
Wykorzystywał proste, lekkie rozwiązanie ze sprzęgłem wiskotycznym przekazującym automatycznie 
moment obrotowy do osi, której koła miały lepszą przyczepność. 
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20 m3, zachowuje w zasadzie typowe wy-

miary samochodu dostawczego klasy 3,5 t. 

Jednak napędzanie kół, które są jednocze-

śnie kierowane komplikuje konstrukcję sa-

mochodu. Przeguby przekazujące moment 

obrotowy do kół muszą być wysokiej jakości 

i nawet jeśli takie są, nie nadają się zwykle do 

przenoszenia bardzo wysokiego momentu 

obrotowego. W samochodzie dostawczym 

dochodzi jeszcze jeden problem: im bardziej 

dociążymy ładunkiem tylną oś, tym bardziej 

odciążona będzie przednia. W skrajnych 

przypadkach mocno obciążony samochód 

przednionapędowy będzie miał podobne pro-

blemy z ruszeniem jak pusty, tylnonapędowy. 

Na szybko pokonywanym zakręcie 

przedni napęd jest podsterowany, „posze-

rza” zakręt. Mimo to ogólnie rzecz biorąc, 

samochód przednionapędowy jest łatwiej-

szy do poprowadzenia, zwłaszcza przez 

niedoświadczonego kierowcę. Gwarantuje 

autu lepszą stabilność w większości sytuacji, 

trudniej nim „kręcić bączki”. 

Przedni napęd przyczynił się w znacznym 

stopniu do rozwoju rynku samochodów do-

stawczych. Zdecydowana większość aut kla-

sy 3,3 t i mniejszych ma zwarty, zajmujący 

mało miejsca napęd przedni. 

Wały i blokady

Napęd obu osi nie jest bynajmniej kom-

promisem, ale rozwiązaniem, które ma 

szereg szczególnych, własnych zalet. Długo 

występował jedynie w samochodach prze-

znaczonych do jazdy w trudnym terenie. 

Jednak dzięki uproszczeniu konstrukcji, 

z czym wiąże się nie tylko obniżenie ceny 

auta, ale i jego kosztów eksploatacji, zyskał 

na popularności. 

Należy wyraźnie odróżniać tzw. klasycz-

ny napęd 4×4 od jego nowocześniejszych, 

mniej skomplikowanych wariantów. W tra-

dycyjnym napędzie 4×4 w przekazywaniu 

momentu obrotowego do poszczególnych 

osi pośredniczy centralny mechanizm róż-

nicowy oraz osiowe mechanizmy różnico-

we. Każdy z tych mechanizmów może być 

wyposażony w blokadę. Załączając komplet 

blokad, kierowca sprawia, że wszystkie koła 

obracają się z jednakową prędkością. Jeśli 

którekolwiek z nich styka się z niestabilnym 

podłożem, nie „miele” w miejscu, „zabie-

rając” moment obrotowy temu z kół, które 

stoi na stabilnym gruncie. Przeciwnie. Koło, 

które ma dobry „punkt zaczepienia” może 

popchnąć całe auto. Delikatnie traktując 

pedał gazu, kierowca pozwala, aby równo 

i z wolna obracające się koła „złapały” przy-

czepność. Z reguły oprócz zwykłej skrzyni 

biegów w autach z klasycznym napędem 

4×4 występuje skrzynia redukcyjna, któ-

ra zwiększa całkowite przełożenie układu 

napędowego, sprawiając, że samochód jest 

„silniejszy” i łatwiej mu pokonywać prze-

szkody terenowe. 

Z automatu

Opisany wyżej układ napędowy jest cięż-

ki, skomplikowany i zajmuje dużo miejsca. 

Aby w pełni wykorzystać stwarzane przezeń 

możliwości, należy podnieść zawieszenie 

i powiększyć prześwit pojazdu. Dzięki temu 

będzie on dzielniejszy na wertepach, ale 

bardziej wywrotny przy szybkiej jeździe po 

zwykłej drodze. Ponadto klasyczny układ 

4×4 przyczynia się do sporego wzrostu zu-

życia paliwa. Nawet, jeśli napęd przedniej osi 

można odłączyć, co nie w każdym aucie jest 

możliwe, samochód „niepotrzebnie” wiezie 

ciężar rozbudowanego układu napędowego. 

Jeszcze 20 lat temu samochody dostawcze 

4×4 były budowane przez specjalistyczne 

fi rmy, zajmujące się adaptowaniem do nich 

tradycyjnego napędu obu osi. Teraz nadal 

spotyka się takie rozwiązanie, ale producen-

ci dostawczaków zaproponowali prostszą 

alternatywę dostępną fabrycznie i wytwa-

rzaną w dużych seriach. 

Wspólną cechą takich układów napędo-

wych jest automatyzacja, która wyręcza kie-

rowcę z konieczności operowania funkcja-

mi napędu za pomocą pokręteł czy dźwigni. 

Napęd samodzielnie kieruje moment ob-

rotowy do osi lub kół, które mają najlepszą 

w danej chwili przyczepność i w ten spo-

sób zapewnia pojazdowi mobilność w trud-

nych warunkach. 

Iveco Daily 4×4 ma klasyczny układ przeniesienia napędu, któ-
ry w połączeniu z wysokim prześwitem i możliwością zamówie-
nia ogumienia przystosowanego do trudnego terenu zapewnia 
mu znakomite własności jezdne w każdych warunkach. 

Fiat Ducato od samego początku korzys-
tał z przedniego napędu, dzięki czemu 
wraz z bliźniaczymi modelami Citroëna 
i Peugeota podbił rynek kamperów.

Przedni napęd zajmuje mało miejsca. 
Dzięki niemu rynek samochodów dostaw-
czych wzbogacił się o małe samochody, 
takie jak Fiat Fiorino. 

Hummer H1 miał dwa mechanizmy różnicowe Torsen, po jednym na oś. Ponadto 
dysponował centralnym mechanizmem różnicowym z blokadą. W piastach kół były 
zwolnice zwiększające całkowite przełożenie układu napędowego oraz prześwit. 

Najnowszy Volkswagen T6 w odmianie 4Motion 
ma elektronicznie sterowane sprzęgło Haldex. 
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wprowadzone przez szwedzką fi rmę Haldex 

Traction w 1998 r. Obecnie jest sterowane 

elektronicznie, we wcześniejszych wersjach 

obywało się bez tego. Zasada działania 

sprzęgła nie zmieniła się: różnica prędkości 

kół przedniej i tylnej osi inicjuje działanie 

pompy hydraulicznej, wytwarzającej ci-

śnienie oleju, który ściska płytki sprzęgła. 

Haldex może kierować większą „porcję” 

momentu obrotowego do kół przedniej lub 

tylnej osi w zależności od chwilowego zapo-

trzebowania. W odmianie z elektronicznym 

sterowaniem reaguje bardziej „inteligent-

nie” na bieżące warunki jazdy. Znajduje się 

np. w odmianach 4Motion najnowszego 

Volkswagena T6. 

Kolejnym rozwiązaniem jest układ 

przeniesienia napędu z trzema otwartymi 

(bez blokad) mechanizmami różnicowy-

mi: międzyosiowym i osiowymi. Funkcję 

blokad spełnia elektroniczny układ, któ-

ry przyhamowuje ślizgające się koło lub 

koła, dzięki czemu moment obrotowy 

w całości wędruje do kół, które mają do-

brą przyczepność. W ten sposób działa 

4Matic stosowany m.in. w Mercedesie Vito. 

Tak zbudowany układ przeniesienia napę-

du można uzupełnić o elektromagnetycz-

ne sprzęgła wielopłytkowe przy przedniej 

i tylnej osi. Dzięki nim można w pełnym 

zakresie regulować moment obrotowy kie-

rowany do poszczególnych kół, co polepsza 

stateczność samochodu. 

Zacznij od siebie

Na wybór przedniego lub tylnego napędu 

ma wpływ przede wszystkim masa typowe-

go ładunku. Im cięższy, tym tylny napęd 

bardziej się przyda. Pomocny będzie rów-

nież przy holowaniu przyczepy. 

W trudnych warunkach terenowych 

sprawdzi się 4×4. Jeśli samochód stale bę-

dzie mierzył się z wertepami i regularnie 

będzie wysyłany do trudno dostępnych 

miejsc, można pomyśleć o klasycznym 

układzie napędowym. Jeśli jednak po-

trzebuje napędu obu osi głównie do po-

lepszenia trakcji na krótkich odcinkach 

dróg gruntowych oraz przy złej pogodzie 

i zaśnieżonej bądź oblodzonej jezdni, 

z powodzeniem wystarczy prostszy napęd 

ze sprzęgłem Haldex lub elektronicznym 

systemem hamującym buksujące koła. Do 

zalet takich systemów należy automatycz-

na reakcja. Zwalnia kierowcę nie tylko 

z włączania blokad, ale we współczesnych, 

elektronicznie sterowanych układach na 

bieżąco i szybko dopasowuje się do panu-

jących warunków jazdy. 

Wybór układu napędowego to w grun-

cie rzeczy decyzja bardzo osobista. Sposób, 

w jaki wykorzystujemy samochód podpo-

wie najlepsze rozwiązanie. ▐

Michał Kij
Fot. J. Dynek, M. Kij, Daimler, Fiat, 

Ford, General Motors

W praktyce jest to najczęściej swego ro-

dzaju stały napęd 4×4. Rolę centralnego 

mechanizmu różnicowego z blokadą może 

spełniać sprzęgło wiskotyczne, które załą-

cza się automatycznie po wykryciu różnicy 

prędkości kół przedniej i tylnej osi. Powo-

duje to wzrost temperatury oleju wiskotycz-

nego, za czym idzie wzrost jego lepkości. 

Sprzęgło załącza się i wyrównuje różnicę 

prędkości kół. Miał je m.in. Volkswagen T3 

Syncro. 

Audi Quattro, wojskowy Humvee i póź-

niejszy, cywilny Hummer H1, a także 

dzisiejsze pikapy Ford serii F-450/550 

mają mechanizm typu Torsen (ang. To-

rque Sensing – „wyczuwanie” momentu 

obrotowego) opatentowany przez Ame-

rykanina Vernona Gleasmana w 1958 r. 

Torsen wykorzystuje szczególne własno-

ści przekładni ślimakowej, charaktery-

zującej się dużym oporem wewnętrznym 

i jest swoistym mechanizmem różnicowym 

o zwiększonym tarciu. Jako rozwiązanie 

czysto mechaniczne Torsen jest trwały, 

choć nie zawsze optymalnie reaguje na 

zmieniające się warunki jazdy. Nie może 

przekazywać całego dostępnego momentu 

obrotowego na oś (lub koło – Torsen jest 

stosowany również jako osiowy mecha-

nizm różnicowy), która jako jedyna ma 

dobrą przyczepność. 

Innym popularnym obecnie rozwiąza-

niem jest sprzęgło wielopłytkowe Haldex, 

Ford Transit jako pierwszy w Europie dawał 
wybór między napędem osi przedniej, tylnej lub obu. 
W ostatnich latach przybyło mu konkurentów. 

Renault Master z napędem 4×4 firmy Obereigner. Występuje w nim 
reduktor oraz międzyosiowy i osiowe mechanizmy różnicowe z blokadami. 
Prześwit nie jest tak duży, jak w Daily 4×4, a tylny zwis jest dość długi, 
co ogranicza sprawność auta w ciężkim terenie. Za to przestrzeń ładunkowa 
jest duża, jak w zwykłym dostawczym furgonie. 

Nie wszystkie duże samochody dostawcze potrzebują 
tylnego napędu. Zwraca uwagę podwozie z fabrycznie 
zamontowaną płaską podłogą, doskonałe pod furgon 
o dużej objętości lub ruchomy punkt gastronomiczny. 

Mercedes Vito najnowszej generacji 
oferuje napęd przedni, tylny 
lub 4×4 w klasie lżejszych 
dostawczaków o dmc do 3,2 t. 

Skrzyniowe samochody dostawcze przeznaczone 
do prac remontowych często kupowane są „z zapasem” 
ładowności i tylnonapędowy Movano może spełnić 
oczekiwania wielu potencjalnych użytkowników. 
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Od 1 kwietnia 2016 r. wszyscy krajowi i zagraniczni 
właściciele pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej 
3,5 tony będą objęci elektronicznym mytem na terenie 
Belgii. Oznacza to, że wszyscy będą wnosili uczciwe opłaty 
za korzystanie z dróg.

Jesteś gotowy na nowy 
system poboru opłat  
w Belgii?

Aby móc poruszać się po belgijskich drogach, samochody 
te będą musiały zostać wyposażone w specjalne urządzenia 
pokładowe (ang. OBU - On Board Unit). OBU rejestruje 
wybraną trasę, liczbę przejechanych kilometrów oraz 
naliczoną opłatę.

 
Już dziś zarejestruj się na 
Satellic.be i zamów OBU




