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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.



Za nami kolejny rok. Minął nam głównie pod presją groźby płacy minimalnej, którą już 

w styczniu wprowadziły Niemcy dla wszystkich przedsiębiorców, realizujących zlecenia 

na terenie tego państwa. Mimo wszczęcia postępowania sprawdzającego zgodność takiej regu-

lacji z prawem europejskim, szybko znaleźli się naśladowcy niemieckiego pomysłu, a rozstrzy-

gnięcia nadal nie ma. Okazało się również, że płaca minimalna nie jest taka straszna, jak się 

wszyscy obawiali. Pierwsze kontrole nie wykazały nieprawidłowości. Do minimalnej stawki 

zaliczane są również ryczałty za noclegi i diety, co znacznie poprawiło sytuację przewoźników. 

Nasza gospodarka rozwijała się w tym roku dobrze. Wzrósł eksport i import, co przełożyło 

się też na kondycję przedsiębiorstw transportowych. Nie bez znaczenia pozostaje dla nas 

kondycja Unii Europejskiej. Wskaźniki ekonomiczne potwierdzają stabilizację, co pozytywnie 

wpływa na liczbę zleceń dla naszych przewoźników.

Ten rok to także spadek cen paliw i wzrost kursu euro. A to powinno zwiększyć marże fi rm 

transportowych. To co dzieje się na rynku pojazdów niewątpliwie potwierdza, że przewoźnicy 

na brak pracy nie narzekają i ostro inwestują w nowy 

sprzęt. W ciągu jedenastu miesięcy tego roku sprze-

daż pojazdów ciężarowych wzrosła o ponad 26%, 

naczep i przyczep – 15%. 

Udało się również w tym roku wywalczyć powrót do 

szkoły zawodowej programu szkolenia dla kierow-

ców mechaników, którzy mają w przyszłości zasilić 

kadrę wyszkolonych pracowników fi rm transporto-

wych. Wszystko teraz pozostaje w rękach młodych 

ludzi, czy będą się zgłaszać do szkół o takim profi lu 

dydaktycznym, oraz od programu – czy będzie 

realnie dostosowany do potrzeb rynku pracy. Trzeba 

mieć nadzieję, że cała para nie pójdzie w gwizdek. 

Brak zawodowych kierowców to dzisiaj największy 

problem branży transportowej, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Kierowcy się starzeją 

i wciąż brakuje młodych kadr. Z drugiej strony to ciężka praca, która wymaga wielu wyrzeczeń 

i zamiłowania do życia w drodze. Nie każdy ma do tego predyspozycje. 

A co nas czeka w przyszłym roku? Dalszy wzrost gospodarczy, na podobnym poziomie jak 

w tym roku. Stawka minimalna analogiczna jak w Niemczech, również we Francji. Oraz… 

rewizja pakietu drogowego. Rozporządzenia WE 1071/2009, 1072/2009 i 1073/2009, które 

weszły w życie w 2011 roku, regulują zasady prowadzenia transportu na terenie Unii Europej-

skiej. Teraz przychodzi czas na rewizję tych zasad. Zmiana pakietu drogowego ma dotyczyć: 

wspólnych opłat drogowych, swobody dostępu do rynku i reguł socjalnych. Może to przy-

nieść nam kolejne kłopoty, biorąc pod uwagę to, z czym muszą się dzisiaj mierzyć polskie 

fi rmy transportowe. Jak będzie, czas pokaże. Warto jednak, żeby nasi przedstawiciele już dziś 

przygotowali się do tej trudnej debaty i zabrali głos w odpowiednim momencie. Czego nam 

wszystkim życzę. 

Oby nadchodzący rok przyniósł wiele sukcesów, okazał się lepszy od tego, który właśnie się 

kończy i podarował nam stabilizację. Do siego roku! ▐
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Shrek to postać z fi lmu animowane-

go. Jest duży, silny, należy do stwo-

rów, które lubią mokradła i wszelakie 

obrzydliwości. Ma duże trąbkowate uszy 

i donośny głos, a jego ciało jest w kolorze 

zielonym. Jakby nie patrzeć, nasz testowy 

zestaw ma z nim wiele wspólnego. Też jest 

zielony, ba – nawet jeszcze bardziej, jest 

silny, duży i głośno trąbi. Jedyne czego nie 

lubi, to mokradła, bo obrzydliwości – moż-

na sobie wyobrazić, np. ładunek brudnego 

czyściwa przemysłowego – bez protestu 

przewiezie. No i mniej je, a dokładniej pije 

– do pracy potrzeba mu około 26 l/100 km.

Nie przeszkadzaj

Zielony Actros jako zestaw przestrzenny 

z przyczepą centralnoosiową wygląda bardzo 

efektownie. Na niskoprofi lowym ogumie-

niu tworzy aerodynamiczną bryłę. To bardzo 

ważne, bo pozwala ograniczyć zużycie paliwa, 

a dziś jest ono jednym z najważniejszych czyn-

ników całego bilansu kosztowego ciężarówki. 

Najbardziej magicznym skrótem współcze-

snego transportu jest TCO – total costs of 

ownership, czyli po prostu całkowite koszty 

eksploatacji. Składają się na nie m.in. koszty 

pozyskania pojazdu, paliwa właśnie oraz ser-

wisowania.

Nasz bohater pod kątem ekonomiki jaz-

dy zdał egzamin na trasie śpiewająco. Pew-

nie dlatego jest zielony, czyli ekologiczny. 

Wybraliśmy dla niego drogę krajową S8 na 

odcinku Warszawa – Białystok. 450-konny 

Prawie Shrek
Co może być bardziej zielone od Shreka? Zestaw kubaturowy MB Actros 2545 
StreamSpace z zabudową Wecon/Wesob.

Kabina kierowcy StreamSpace o szerokości 2500 mm i wysokości 
1,97 m ma płaską podłogę i dwie leżanki. Charakteryzuje się wy-
jątkową przestronnością i pojemnością schowków. Z powodze-
niem może służyć w transporcie dalekobieżnym. Pod dolną 
leżanką jeden ze schowków jest pokaźnej wielkości lodówką.

Kierowca jest wizytówką firmy 
transportowej. By ją godnie 
reprezentował, warto pokusić 
się o auto z wzorcowym 
miejscem pracy kierowcy.
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silnik OM 471 okazał się w sam raz na ta-

kie eskapady. Zautomatyzowana skrzynia 

biegów PowerShift  3, z programem jazdy 

ekonomicznej, zmieniała przełożenia bar-

dzo miękko. Drobne uwagi można mieć 

tylko czasem do opóźnionej reakcji na na-

głe wciśnięcie pedału gazu do oporu (kick 

down) w trybie economy. Nagrodą jest 

jednak oszczędniejsza jazda, co uzyski-

wane jest m.in. dzięki działającemu w tym 

programie trybowi Eco-Roll. To tzw. wol-

ne koło, czyli po puszczeniu gazu jedziemy 

na „luzie”. 

Po raz kolejny trzeba odnotować, że Mer-

cedes upakował do swojego fl agowego mode-

lu mnóstwo elektronicznych wspomagaczy, 

np. system stabilizacji kołysania pojazdu, 

asystent utrzymywania pojazdu na zadanym 

pasie jazdy czy aktywny tempomat PPC, dzię-

ki któremu samochód wie, jak wygląda profi l 

drogi i stara się dostosować do niego najbar-

dziej ekonomiczną strategię zmiany biegów. 

Kierowca powinien tu po prostu… nie prze-

szkadzać. W efekcie uzyskaliśmy zużycie pali-

wa na poziomie 25,5÷26,8 l/100 km. Kluczo-

we znaczenie dla takiego zużycia miało także 

superniskie przełożenie przekładni głównej 

o rzadko spotykanej wartości 2,412:1.

W kabinie Actrosa jest elegancko i prak-

tycznie. Choć StreamSpace nie jest najwyż-

szą kabiną, to ma płaską podłogę i można 

w niej spokojnie stanąć. Klimatyzacja au-

tomatyczna, oczywiście pełna „elektryka”, 

w tym szyberdach, centralny zamek, klu-

czyk wielofunkcyjny z pilotem (z odległo-

ści 100 m można np. włączyć ogrzewanie 

i sprawdzić stan pojazdu), czujnik deszczu 

i światła, radio, system nawigacyjny... Jazda 

takim samochodem na długiej trasie męczy 

mniej niż jazda nawet niezłym autem oso-

bowym, zwłaszcza, że silnik pracuje spo-

kojnie i cicho. Co ciekawe podczas jazdy na 

najwyższym biegu w razie potrzeby kompu-

ter zwiększa moment obrotowy o 200 Nm. 

Strategia ta pozwala zmniejszyć częstotli-

wość przełączania biegów i zwiększyć śred-

nią prędkość transportową, nie zwiększając 

jednocześnie zużycia paliwa.

A gdyby 10 cm więcej?

Testowany Actros należał do rodziny Vo-

lumer. W połączeniu z niskoprofi lowymi 

oponami i z pneumatycznym zawieszeniem 

na życzenie podłoga może znajdować się 

900 mm nad jednią, co pozwala na zwięk-

szenie wysokości przestrzeni ładunkowej do 

3 m. Niestety rzadko to się udaje. W rezulta-

cie, chcąc załadować standardowo używane 

w systemach logistycznych palety o wyso-

kości 1 bądź 1,5 m, trudno jest zapełnić ła-

downię w całości. Przeważnie brakuje kilku 

centymetrów. Przy dwóch warstwach palet 

1-metrowych lub jednej warstwie 1,5-me-

trowych zostaje niewykorzystana znaczna 

Taki zestaw przestrzenny to dziś nieczęsty 
widok. Mercedesa Actrosa 2545 z zabudową 
Wecon/Wesob sprzęgnięto z przyczepą tego 
producenta. Pojazd wyposażono w dwa 
zbiorniki paliwa (w sumie 1000 l ON). Można 
więc spokojnie i wygodnie kursować nim 
nawet do odległej Hiszpanii.

Silnik Actrosa pokazał swoje zalety na całej trasie 
testu, pozwalając skrzyni biegów nieprzerwanie 
pracować na 12. biegu (bezpośrednim). Kabina 
StreamSpace, brak retardera (mniejsza waga od 
GigaSpace), a także lekka zabudowa – m.in. dzięki 
temu nasz zielony „Shrek” palił ok. 26 l/100 km, 
czyli całkiem niedużo.

Dużo praktycznych skrytek znajduje się w środkowej konsoli – bez-
pośrednio w zasięgu ręki kierowcy. Na fotelu pasażera można korzys-

tać z poręcznego i całkiem dużego stolika. A w razie potrzeby odpo-
czynku, leżanki od reszty kabiny można oddzielić ciemną zasłoną.

www.truck-van.pl

12/2015 7TruckTruckVanVan&

DŁUGODYSTANSOWEDŁUGODYSTANSOWETestTest



przestrzeń ładunkowa – 33% w przypadku 

dwóch warstw o wysokości 1 m każda i aż 

50% dla jednej warstwy o wysokości 1,5 m.

Tę niewykorzystaną przestrzeń można 

maksymalnie zmniejszyć do 17%, ładując 

po jednej warstwie palet 1,5- i 1-metro-

wych. 100% wypełnienia uzyskuje się tylko 

i wyłącznie w... transporcie lotniczym, gdzie 

coraz popularniejszy staje się tak zwany 

kontener AMX. Jego wysokość to 2,99 m 

i można go przewieźć tego typu ciężarówka-

mi w zastępczym ruchu lotniczym. 

Jednak w momencie podniesienia wy-

sokości dachu do załadunku tylko o 10 cm 

przestrzeń, można by wykorzystać niemal 

w 100%. I taką możliwość oferuje prezen-

towana zabudowa. Dach podnosi się nawet 

o ok. 450 mm. W wielu branżach to kluczowy 

czynnik, bo w ten sposób można załadować 

trzy standardowe europalety siatkowe jed-

na na drugiej i na styk zamknąć zabudowę. 

W rezultacie zabudowa 120 m3 z 38 pa-

letami w każdym z trzech pięter jest tak 

szczelnie wypełniona, że nawet mysz się 

nie przeciśnie.

Inną zaletą w dalekobieżnym transporcie 

objętościowym w przypadku Actrosa Volu-

mer jest to, że mimo zajmującej dużo miej-

sca technologii Euro 6, udało się powiększyć 

objętość baku nawet do 1000 l.

W 50% polski

Zabudowa wraz z przyczepą jest dziełem 

fi rmy Wesob ze Strumienia w woj. śląskim. 

Od początku swego istnienia ściśle współ-

pracuje ona z niemiecką fi rmą Wecon 

GmbH – jednym z wiodących producentów 

kontenerów wymiennych oraz zabudów 

stałych.

Zabudowy samochodu i przyczepy są niemal 

identyczne (w zasadzie różnią się tylko brakiem 

belek najazdowych). Zabudowa kurtynowa 

AWZ 780 NVSGA ma długość 7,6 m mierzoną 

wewnątrz. To tzw. ciężki zestaw kurtynowy o dmc 

40 t. Zabudowa ma certyfi kat „bezpieczny ładu-

nek”, który stanowi potwierdzenie zgodności 

z wymogami normy EN 12642 CODE XL do-

tyczącej bezpiecznego przewozu towarów. 

Certyfi kat został wydany przez TÜV NORD 

Mobilität GmbH & Co. KG. Niska rama podło-

gowa wykonana ze stali o podwyższonej jako-

ści jest w całości ocynkowana ogniowo, łącznie 

z wewnętrznymi przestrzeniami profi li za-

mkniętych (warstwa ocynku o grubości 150 μm, 

co przy współczynniku utleniania wynoszącym 

10 μm/rok gwarantuje skuteczną ochronę an-

tykorozyjną przez wiele lat). Podłoga wykona-

na ze sklejki impregnowanej wodoodpornej 

z powierzchnią antypoślizgową przystosowana 

jest do pracy wózka widłowego o nacisku na 

oś 5460 kg i wyposażona w zderzaki paletowe 

o wysokości 15 mm z systemem wielopunk-

towego mocowania ładunku Safety-Lock. Na 

środku znajduje się trap przejazdowy umożli-

wiający rozładowanie całego zestawu bez rozpi-

nania przyczepy. Przednia ściana wykonana jest 

z kaset stalowych, wzmocnionych dodatkowo 

sklejką – masa porównywalna do ściany alumi-

niowej, drzwi tylne w wersji Sandwich nie za-

wierają połączeń nitowanych. Jednym słowem 

pomysłowo i lekko.

Użycie optymalnych, z punktu widzenia 

przewożonego ładunku, pojazdów jest opła-

calne w trakcie wzrostu cen paliwa. Podwyż-

ka może zostać bowiem w pewnym zakresie 

„zamortyzowana” przez oszczędności w zu-

życiu. Dzięki temu, od strony transportowej, 

dany łańcuch dostaw może nadal zachować 

konkurencyjność, szczególnie wtedy, gdy na 

skutek wzrostu cen paliw, wzrosną koszty 

funkcjonowania innych łańcuchów dostaw, 

które wykorzystują warianty w pełni uni-

wersalne, a nie zoptymalizowane pod ką-

tem przewożenia ładunków danego typu. 

Zielony Actros zaskakuje niskim zużyciem 

paliwa i zoptymalizowaniem zabudowy pod 

kątem ładunków objętościowych. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański

Słupy środkowe na wózku mogą być 
przesuwane niezależnie. Mechaniczny 
system podnoszenia dachu z prze-
kładnią samohamowną to projekt 
Wesob. Charakteryzuje go minimalna 
awaryjność oraz niezawodność 
w niskich temperaturach.

Słupy narożne stalowe zabezpieczone 
są antykorozyjnie KTL-em i lakierowane 
proszkowo. Katodowe lakierowanie 
zanurzeniowe zapewnia skuteczną i dłu-
gotrwałą ochronę przed korozją, jest 
odporne na zadrapania i chroni przed 
odpryskami spowodowanymi uderzeniami.

Zestaw można sprawnie załadować i rozładować. 
Z lewej i prawej strony oraz od tyłu. System mocowania 
i przesuwania plandeki umożliwia szybkie odsłonięcie 
części załadunkowej. W wersji testowej możliwe było 
także rozłożenie specjalnej rampy przejazdowej pomiędzy 
ciężarówką a przyczepą. Takie rozwiązanie pozwala na 
załadunek całego zestawu przez tylne drzwi przyczepy.

Mercedes Actros 2545 6×2 LnR

Kabina ...............................................................................................................StreamSpace L
Rozstaw osi (mm) ...............................................................................................................4900
Dmc (kg) ...........................................................................................................................26000
Masa własna (kg) ....................................................................................... 8855 kg (podwozie)
Typ silnika .....................................................................................................................OM 471
Liczba i układ cylindrów ......................................................................................................... R6
Pojemność (dm3) .................................................................................................................12,8
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) .....................................................................449/330/1600
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) ...................................................................2200/1100
Skrzynia biegów ................................................ 12-biegowa, G211-12/14.93-1.0 PowerShift 3
Przełożenie przekładni głównej ......................................................................................2,412:1
Przeglądy ........................... co 120 tys. km (z Fleetboardem i z usługą serwis do 150 tys. km)
Gwarancja ................................................................................................3 lata lub 450 tys. km

www.truck-van.pl

12/20158 TruckTruckVanVan&

DŁUGODYSTANSOWEDŁUGODYSTANSOWETestTest





DAF CF 370 Low Deck z zabudową 

i przyczepą fi rmy Gniotpol ma ła-

downość około 17 t. Przy całkowitej 

objętości zestawu dochodzącej do 120 m3 

znakomicie sprawdzi się przy przewozie 

ładunków stosunkowo lekkich, ale zajmują-

cych dużo miejsca. Pierwsze, co przychodzi 

do głowy, to np. meble. Lecz pojazd pomie-

ści swobodnie również płyty styropianowe, 

a nawet pomniejsze maszyny stosowane 

w magazynach, na placach budów czy w rol-

nictwie. Wewnętrzna wysokość zabudowy 

dochodzi do 3 m. 

Jaka jest przewaga takiego zestawu nad 

bardziej uniwersalnym i znacznie częściej 

spotykanym, złożonym z 3-osiowej cięża-

rówki i 2-osiowej przyczepy? Co oczywiste, 

jest lżejszy. Szczególnie, że wykorzystuje 

podwozie „kompaktowego” modelu CF. Jest 

bardziej oszczędny w eksploatacji ze wzglę-

du na niższe zużycie paliwa oraz mniejszą 

liczbę opon, które wymagają opieki. Nie 

może przewozić tak ciężkich ładunków, jak 

zestaw 5-osiowy, ale za to płaci o 2,3 euro-

centa niższe myto w Niemczech, co wynika 

z mniejszej liczby osi (przy założeniu, że po-

równujemy dwa zestawy zgodne z Euro 6). 

Skoro specjalizujemy się w lekkich ładun-

kach, to po co przepłacać? 

Lekko, z wdziękiem

Podwozie CF wyróżnia się łatwością zabu-

dowy. Relatywnie nisko położona rama wersji 

Low Deck i opony o rozmiarze 315/60 R 22,5 

z przodu i 295/60 R 22,5 nie są utrudnieniem. 

Akcesoria mocowane do ramy bez trudu moż-

na pogodzić z zabudową o dużej objętości. 

Pomiędzy osiami znalazło się miejsce na dwa, 

symetrycznie rozmieszczone, aluminiowe 

zbiorniki paliwa o pojemności 600 l każdy oraz 

ulokowany z lewej strony 90-litrowy zbiornik 

AdBlue. Ze swobodą można przejeżdżać bez 

tankowania duże odległości i wypatrywać 

tylko niedrogich stacji. Gniotpol zamontował 

na tylnym zwisie skrzyneczkę narzędziową 

Mniej samochodu, 
więcej oszczędności
Do opłat za drogi przyzwyczailiśmy się jak do komarów 
w lecie. Opędzamy się na różne sposoby, a jednym z nich 
jest dobrze dobrana ciężarówka. 

Niewielka, ale czytelna i ergonomiczna tablica rozdzielcza 
znakomicie się sprawdza w kabinie tej wielkości. 

Kabina idealna dla kierowcy jeżdżącego w pojedynkę. Jej funkcjonalność podnosi lodówka pod 
leżanką oraz spore schowki nad przednią szybą, które są tak duże tylko w wersji Space Cab. 
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tel kierowcy „Luxury Air” jest zawieszony 

pneumatycznie i ma pełną regulację. 

Od podłogi do dachu kabina mierzy 223 cm,

tunel silnika zabiera z tego 440 cm. W dłu-

giej trasie, przy pojedynczej obsadzie kabi-

na wydaje się raczej przytulna niż ciasna. 

Zastosowanie zautomatyzowanej skrzyni 

biegów „uwolniło” nieco przestrzeni, ponie-

waż w podłodze nie ma lewarka. Sterowanie 

skrzynią jest podzielone pomiędzy pokrętło 

na desce rozdzielczej pozwalające wybrać 

kierunek ruchu i tryb pełzający, a dźwigien-

kę pod kierownicą służącą do ręcznej zmia-

wy silnik MX-11, kabina jest zamontowa-

na nisko. Do wnętrza prowadzą tylko dwa 

stopnie – trzeci to podłoga. Dzięki temu 

pomarańczowy CF już na wstępie sprawia 

wrażenie sympatycznego, wygodnego i ła-

twego do opanowania „małego” pojazdu. 

Dobre samopoczucie

Wnętrze nie pozostawia nic do życzenia. 

Jest utrzymane w jasnych, przyjemnych ko-

lorach, a dzięki zróżnicowaniu materiałów 

wykończeniowych jest nie tylko estetyczne, 

ale łatwe do utrzymania w czystości. Fo-

z jednej i zbiornik wody z kranikiem i dozow-

nikiem mydła z drugiej strony. Pomimo to na 

ramie pozostało jeszcze nieco miejsca. 

Wysoka zabudowa tuszuje wizualnie roz-

miar kabiny, która jest nieproporcjonalnie 

duża w stosunku do wielkości kół. Podwyż-

szona szoferka Space Cab ma zestaw owie-

wek, które „wygładzają” strumień powietrza 

na granicy z zabudową. Kabina DAF-a CF 

jest wąska z przodu i rozszerza się ku tyłowi, 

co samo w sobie jest korzystne z punktu wi-

dzenia aerodynamiki. 

Ponieważ samochód jest wyposażony 

w „środkowy” w gamie DAF-a, 11-litro-

Zabudowa mierzy wewnątrz 3 m. Załadunek ułatwia unoszony dach. 
Wysoka kabina ze spojlerami sprzyja obniżeniu oporu aerodynamicznego. 

Urządzenia oczyszczające spaliny zajmują dużo miejsca. 
Tuż za przednią osią znajduje się filtr cząstek stałych i katalizator SCR. 
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trol oraz system DPA oceniający kierowcę 

i podpowiadający mu oszczędny styl jazdy. 

Doświadczenie wskazuje, że w większości 

wypadków można zdać 

się na „asystentów”, 

którzy „poprowadzą” 

ciężarówkę oszczędniej 

niż zrobiłby to prze-

ciętny kierowca. Zauto-

matyzowana skrzynia 

ma zakres 12,33-0,78 

i nadbieg „neutralizu-

je” duże, jak na dzisiej-

sze standardy panujące 

w transporcie długody-

stansowym, przełoże-

nie mostu napędowego 

wynoszące 3,08. Przy 

prędkości podróżnej 

silnik pracuje w dol-

nym przedziale eko-

nomicznego zakresu 

obrotów. W razie problemów z ruszeniem, 

można załączyć blokadę mechanizmu róż-

nicowego. 

W tej sytuacji większe zasoby uwagi 

można poświęcić na obserwację sytuacji na 

drodze. Jazda jest mniej męcząca, do czego 

przyczynia się również cisza panująca w ka-

binie oraz w pełni pneumatyczne zawiesze-

nie DAF-a, z tyłu na 4 miechach. Jest ono 

nie tylko wygodne, ale ułatwia załadunek 

i sprzęganie ciężarówki z przyczepą. 

Harmonijnie

Zabudowa kurtynowa na samochodzie 

i przyczepie jest wykonana z dużą staran-

nością i znakomicie pasuje do lekkiego 

podwozia DAF-a, w którym podłużnice 

mają wysokość zaledwie 760 mm i grubość 

7 mm. Zbudowana jest w decydującej mierze 

z aluminium anodowanego, z którego zro-

biono podłogę, ścianę przednią oraz słupki 

stanowiące stelaż dla plandeki. Rama po-

średnia wykonana jest z trwałych, stalowych, 

ocynkowanych profi li. Dach jest rozsuwany. 

Z tyłu samochodu i na przedzie przyczepy 

są czteroelementowe drzwi harmonijkowe. 

W połączeniu ze składanym, aluminiowym 

pomostem o nośności 3500 kg umożliwiają 

załadunek całego zestawu bez rozłączania  

przez tylne drzwi przyczepy. 

Zabudowa ma system mocowania ła-

dunku Multilock Gniotpol, którego główną 

częścią są listwy na obrzeżu podłogi. Dodat-

kowe akcesoria, np. pasy mocujące można 

schować w dużej, zamykanej na kluczyk 

skrzyni pod podłogą przyczepy. Producent 

zastosował w prezentowanym egzemplarzu 

11-tonową oś marki Gigant. 

Lekki i przemykający zwinnie poniżej 

najwyższych stawek niemieckiego myta 

DAF bardziej niż inne zasługuje na miano 

„latającego Holendra”. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

ny przełożeń i sterowania zwalniaczami: 

hamulcem silnikowym MX Engine Brake, 

z którym współdziała hamulec wydechowy. 

Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa 

obejmuje sterowany elektronicznie układ 

hamulcowy EABS, system ostrzegania przed 

kolizją z przeszkodą z przodu FCW, system 

stabilizujący tor jazdy VSC, układ ostrzega-

nia przed przypadkową zmianą pasa LDW 

oraz adaptacyjny tempomat ACC. Przy 

obecnym ruchu i tempie pracy w transpor-

cie są one bardzo pożytecznymi dodatkami. 

W obniżaniu spalania pomaga przewi-

dujący tempomat Predictive Cruise Con-

DAF CF 370 FA 4×2

Dmc (t) ............................................................................ 19,5 (techniczna)
Masa własna podwozia (t) .....................................................................7,2
Masa zabudowy (t) ...............................................................................2,1*
Dmc przyczepy (t) ...............................................................................10,9
Masa własna przyczepy (t) .................................................................3,2 t*
Rozstaw osi (mm) ...............................................................................5700
Norma emisji spalin ......................................................................... Euro 6
Typ silnika ........................................................................... Paccar MX-11
Liczba i układ cylindrów ......................................................................... R6
Pojemność (dm3) .................................................................................10,8
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) .....................................369/271/1650
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) .........................1600/1000÷1650
Skrzynia biegów ....zautomatyzowana AS Tronic 12AS1930 OD, 12-biegowa
Przełożenie przekładni głównej ........................................................3,08:1
Przeglądy ........................................................ standardowo co 75 tys. km
Gwarancja ......................................... Warranty Plus, 1 rok na cały pojazd 
  .......... (z wyjątkiem części eksploatacyjnych), w drugim i trzecim roku 
  ............. na układ napędowy do 500 tys. km i 1 rok na naprawę awarii

*w przybliżeniu

Wlew płynu do spryskiwacza 
jest umieszczony na nadkolu od 
strony pasażera. Pomysłowo 
i wygodnie. 

Zabudowa firmy Gniotpol jest wykonana 
niemal w całości z aluminium. Cały zestaw 
można załadować bez rozłączania go przez 
tylne drzwi przyczepy. 

Obie osie są zawieszone pneumatycznie, co 
pozwala regulować położenie podłogi ładowni oraz 
sztywność zawieszenia stosownie do obciążenia. 
Jest również funkcja samopoziomowania. 

Oprócz niewielkiej podpory na dyszlu, są jeszcze dwie 
na tylnym zwisie przyczepy. Tylną belkę zabezpieczają 
dodatkowo rolki. Widoczna jest aluminiowa podłoga. 

Drobne, ale pożyteczne rozwiązania. Za to można polubić każdy samochód! Zbiornik na 
wodę ma na górze dystrybutor mydła w płynie. 120-litrowa szafka pod podłogą przyczepy 
pomieści pasy i inne akcesoria do mocowania ładunku. Jest zamykana kluczykiem.

www.truck-van.pl
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AGRO-STAR najlepszym autoryzowanym 
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62-800 Kalisz
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Rok 2014 zakończył się 

sprzedażą na poziomie 

nieco ponad 15 tys. sztuk, 

czyli wzrost wyniósł 7%. Pro-

gnozy były bardziej optymi-

styczne. Mimo wszystko, biorąc 

pod uwagę problemy, jakie mie-

li polscy transportowcy w tym 

czasie, można śmiało powie-

dzieć, że był to rok stabilnego 

wzrostu. Olbrzymią dynamikę 

zanotował segment pojazdów 

budowlanych – który zaczął się 

odradzać w związku z nowymi 

inwestycjami, natomiast osłabł 

segment chłodni – głównie 

w związku z embargiem na ar-

tykuły spożywcze wprowadzo-

nym przez Rosję. 

Dynamiczne miesiące

Ten rok rozpoczął się bardzo 

spokojnie. Dynamiczny wzrost 

odnotowaliśmy w Polsce w mar-

cu. Wówczas zarejestrowano 

1655 naczep i przyczep, o 24% 

więcej niż w roku ubiegłym. Ko-

lejny spektakularny ruch w górę 

nastąpił w czerwcu. Sprzedano 

1537 pojazdów, o 53% więcej 

niż przed rokiem. Rekordowe 

okazały się również wrzesień 

i październik: odpowiednio 

1705 i 1896 zarejestrowanych 

przyczep i naczep, czyli wzrost 

o 28 i prawie 40%. „Cały rynek 

można uznać za dobry, zwłasz-

cza koniec roku. Wyniki sprze-

daży napawają optymizmem, 

szczególnie w aspekcie planów 

na rok 2016. Sama dynamika 

skorelowana jest z odczuwal-

nym w Polsce wzrostem pro-

dukcji, a co za tym idzie ekspor-

tu” – mówi Piotr Ogrodowicz, 

dyrektor handlowy w Wieltonie. 

W sumie od stycznia do koń-

ca października zarejestrowano 

w naszym kraju 14 260 przyczep 

i naczep, czyli o 13% więcej niż 

przed rokiem.

„W mojej ocenie to dobry 

wynik, patrząc, z jakimi proble-

mami muszą się zmagać nasze 

krajowe fi rmy transportowe i po 

jakich stawkach wykonują usługi. 

Wzrost w drugim półroczu spo-

wodowany był w głównej mie-

rze wymianą na początku roku 

najpierw ciągników, a następnie 

naczep” – zauważa Piotr Iwański, 

dyrektor handlowy, członek za-

rządu Schwarzmϋller Polska. 

„Przyrost sprzedaży o 13% 

to bardzo dużo, biorąc pod 

uwagę dotychczasowe nasyce-

nie rynku. Dynamiczny wzrost 

sprzedaży w drugim półroczu, 

zważywszy na to, że kondycja 

transportu jest barometrem 

rozwoju gospodarczego, świad-

czyć może o wzroście gospo-

darczym przekładającym się na 

pozytywną atmosferę inwesty-

cyjną w naszej branży” – pod-

kreśla Tomasz Kujawa, członek 

zarządu i dyrektor handlowy 

Pozkrone, przedstawiciela mar-

ki Krone.

„Tegoroczny wzrost to bar-

dzo duży sukces. Już rok 2014 

był bardzo dobry. Dobra sprze-

daż w tym roku to efekt wy-

miany tzw. fali zakupowej z lat 

2006–2007. Sprzęt się postarzał, 

a polskie fi rmy są bardzo moc-

no rozwinięte” – mówi Tomasz 

Bartoszewicz, PTM – Profes-

sional Trailers & Management, 

przedstawiciel marek Stas i Lan-

gendorf.

„Wysoką dynamikę sprzedaży 

naczep zauważyliśmy już pod 

koniec pierwszego kwartału br., 

natomiast kolejny dodatkowy 

wzrost sprzedaży odnotowu-

jemy od września. To średnio 

o około 100 sztuk miesięcznie 

więcej w stosunku do wcze-

śniejszych miesięcy. Rok 2015 

jest rokiem zdecydowanie naj-

lepszym po wielkim kryzysie 

w 2009 r.” – dodaje Andrzej 

Dziedzicki, dyrektor handlowy 

EWT Truck & Trailer Polska, 

przedstawiciela marki Schmitz 

Cargobull.

„Wzrost kursu euro do zło-

tówki w pierwszym kwartale 

spowodował zwiększenie eks-

portu. Reakcja rynku produ-

centów na ten wskaźnik, tak 

jak to się dzieje w ekonomii, 

ma jednak charakter reakcji 

późniejszego efektu. Wymaga 

uruchomienia dodatkowych 

mocy, zwiększenia zatrudnie-

Uniwersalnie
Rynek naczep i przyczep w tym roku nie zaskoczył. Dobre 
wskaźniki ekonomiczne potwierdziły się. Jest wzrost i taka tendencja 
ma się utrzymać również w przyszłym roku.

Schmitz w tym roku nie tylko sprzedał więcej plandek, ale również może pochwalić się 
28% wzrostem w segmencie samowyładowczym.

Wielton drugi rok z rzędu sprzedał w naszym 
kraju najwięcej naczep samowyładowczych. 
Rozpycha się też w segmencie pojazdów plandeko-
wych, awansując w tym roku na miejsce trzecie. 

Krone w tym roku odnotowało lekki spadek 
w sprzedaży naczep chłodniczych, dzieląc się 
rynkiem z Köglem i Lamberetem.
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www.koegel.com.pl

Eurotrailer Sp. z o.o.
 Grupy DBK

Kögel – Twój partner w Polsce

Postaw na czerwone!

Postaw na Kögel FlexiUse:

nia czy zamówienia większej 

liczby półproduktów. Trans-

port musi więc trochę zaczekać 

na produkt fi nalny – podkreśla 

Janusz Ciżyński, dyrektor za-

rządzający Timex SA, przed-

stawiciela marki Kässbohrer. 

– Utrzymujący się długookre-

sowy trend niskiej ceny na pa-

liwa utwierdził przewoźników 

w przekonaniu, że inwestycje 

w środki transportu są aktu-

alnie konieczne. Natomiast 

brak kierowców w Polsce 

zmusza fi rmy transportowe do 

poszukiwania ich u naszych 

wschodnich sąsiadów. Uzy-

skanie pozwoleń i fi nalizacja 

formalności wymaga czasu. 

Kolejna rzecz to harmonogram 

dostaw. Wcześniej zamówione 

środki transportu – pojazdy 

i naczepy – najczęściej trafi ają 

do klientów na wiosnę i póź-

niej. To również ma wpływ na 

wzrost rynku przyczep i naczep 

od drugiego kwartału.”

Przetasowania

Po dziesięciu miesiącach na 

pozycję lidera znowu wraca 

Schmitz Cargobull z wynikiem 

sprzedaży 3449 sztuk – wzrost 

o 14% i 24% udziału w rynku. 

Ożywienie w branży budowla-

nej na pewno fi rmie pomogło, 

choć dystans do następnego 

w kolejności konkurenta jest 

niewielki. „Schmitz Cargobull 

jest liderem, biorąc pod uwa-

gę rynek razem wziętych no-

wych naczep plandekowych, 

chłodniczych, furgonowych 

i samowyładowczych w okre-

sie styczeń – październik 2015. 

W tym roku wprowadziliśmy 

na rynek nową naczepę Genios, 

która cieszy się dużym zaintere-

sowaniem klientów pod kątem 

nowoczesnych rozwiązań tech-

nicznych oraz trwałości i wy-

trzymałości zakładanej na wiele 

lat. EWT Truck & Trailer, jako 

generalny przedstawiciel fi rmy 

Schmitz Cargobull na polskim 

rynku cały czas rozwija swo-

je centra kompetencyjne oraz 

rozszerza ofertę posprzedażną 

naczep. Nasz leasing fabrycz-

ny Schmitz Cargobull Finance 

oferuje klientom korzystne for-

my fi nansowania w leasingu, 

najmu długookresowego, jak 

i pożyczki. Uważam, że szeroka 

gama produktów poparta wyso-

ką jakością usług jest wartością 

dodaną dla naszych klientów 

i dużym atutem fi rmy EWT 

Truck & Trailer” – mówi An-

drzej Dziedzicki.

Na drugie miejsce spa-

dło Krone z wynikiem 3394 

zarejestrowanych pojazdów 

– wzrost o 2% i 23,8% udziału 

w rynku. „Nie mamy w swo-

jej ofercie naczep wywrotek, 

a sprzedaż tych pojazdów 

w ostatnim czasie bardzo 

wzrosła i stąd zmiana naszej 

pozycji na rynku. Naczepa 

Krone broni się jakością i ceną 

odsprzedaży po okresie użyt-

kowania. W obecnych czasach 

klient jest bardzo wymagający. 

My oferujemy naczepy w do-

wolnej kolorystyce, a nie tylko 

srebrne. Ponadto proponuje-

my kompletne agregaty osio-

we markowych dostawców, 

jak i własne osie” – komentuje 

Tomasz Kujawa.

Trzeci niezmiennie od lat 

jest nasz rodzimy Wielton. 

W tym roku do końca paź-

dziernika fi rma sprzedała 

2394 pojazdy, o 21% więcej 

niż przed rokiem, zdobywając 

17% rynku. Nie ma też niespo-

dzianki na miejscu czwartym 

– zarejestrowano 1398 pojaz-

dów Kögel, o 7% więcej niż 

przed rokiem, co daje prawie 

10% udział w rynku. „Anali-

zując rynek naczep w ostatnich 

latach możemy śmiało stwier-

dzić, że tendencja wzrostowa 

w przypadku naczep Kögel 

utrzymuje się od 5 lat. Fakt ten 

Piotr Iwański, 
dyrektor handlowy, 
członek zarządu 
Schwarzmüller Polska

„
 Nasi klienci zauważają, że 

warto inwestować w jakość oraz 
naczepy lekkie, co w perspekty-
wie czasu daje duże oszczęd-
ności oraz możliwości podjęcia 
większej masy ładunku” 

Janusz Ciżyński, 
dyrektor zarządzający 
w Timex SA

„
 Naczepy plandekowe 

to ważna część oferty Käss-
bohrera, a poziom sprzedaży 
tych naczep potwierdza 
zapotrzebowanie na ten pro-
dukt na rynku”

Naczepa plandekowa z wgłębieniem na kręgi 
stali, to produkt, który powinien znaleźć 
nabywców w Polsce. Dzięki takiemu rozwiąza-
niu pojazd staje się bardziej uniwersalny.
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O 24% wzrosła sprzedaż na-

szego producenta naczep i przy-

czep marki Feber. Natomiast 

20-procentowy wzrost odno-

tował Schwarzmüller, w ten 

sposób odrabiając stratę sprzed 

roku. Skąd taki zwrot? „Oczywi-

ście praca naszych przedstawi-

cieli w regionach oraz zapotrze-

bowanie klientów na przyczepy 

i naczepy specjalistyczne, ru-

chome podłogi oraz ultra lek-

kie. Nasi klienci zauważają, że 

warto inwestować w jakość oraz 

naczepy lekkie, co w perspek-

tywie czasu daje duże oszczęd-

ności oraz możliwości podjęcia 

większej masy ładunku – zazna-

cza Piotr Iwański. – Aktualnie 

ok. 80% naszej sprzedaży stano-

wią naczepy plandeki, pozostałe 

to ruchome podłogi, naczepy 

do drewna, wywrotki oraz cy-

sterny, głównie do transportu 

mas bitumicznych. Oczywiście 

koncentrujemy się na nacze-

pach specjalistycznych, które 

są dobierane i produkowane na 

konkretne indywidualne po-

trzeby naszych klientów.”

Nie poszczęściło się natomiast 

Medze – sprzedaż spadła jej 

o 5%. Firma nie sprzedała ani 

jednej plandeki. „W tym roku 

postanowiliśmy skoncentrować 

się głównie na naczepach samo-

wyładowczych, które są naszym 

wiodącym produktem, ale także 

na naczepach kłonicowych oraz 

niskopodwoziowych. Segment 

naczep plandekowych rozwija 

się dynamicznie ostatnimi czasy, 

ale też jest bardzo masowy, jeśli 

chodzi o dostawców, dlatego my 

postanowiliśmy się skupić na 

wyrobach, w których z sukcesem 

możemy spełniać oczekiwania 

klienta, i które są odpowiednie 

dla infrastruktury naszego za-

kładu produkcyjnego” – zazna-

cza Marcin Wykurz, kierownik 

działu handlowego Mega.

Niecałe 12% stracił w porówna-

niu z poprzednim rokiem Zasław. 

Gorzej poszło też niemiec-

kiej marce Fliegl – spadek 

o 4%. „2015 to dla Fliegla rok 

dużych inwestycji w naszej 

głównej niemieckiej fabryce. 

Inwestycje te oraz zwiększone 

zapotrzebowanie na naczepy 

w krajach Europy Południowej, 

ograniczyły moce produkcyjne 

przeznaczone na polski rynek. 

To niestety miało przełożenie 

na nasz wynik handlowy. Plu-

sem tej sytuacji jest to, iż dzięki 

tym inwestycjom rok 2016 za-

powiada się bardzo obiecująco” 

– podkreśla Krzysztof Marzec, 

dyrektor handlowy Lux-Truck, 

autoryzowany diler Fliegl.

Niższą sprzedaż miał również 

w tym roku Stas – 113 pojaz-

dów, czyli spadek o prawie 10%. 

„Nasz wynik to naturalne zja-

wisko. Planujemy co roku bez-

piecznie zwiększać sprzedaży 

o 5% i fabryka zabezpiecza nam 

dokładnie taką liczbę. W okre-

sie maj – wrzesień brakowało 

nam pojazdów dla naszych 

klientów” – zaznacza Tomasz 

Bartoszewicz. W tym roku PTM 

rozpoczęło również współpracę 

z fi rmą Langendorf: „Wprowa-

dziliśmy do naszej oferty nową 

markę i już notujemy pierwsze 

sukcesy sprzedaży. Polski ry-

nek bardzo ceni sobie naczepy 

Langendorf i odnosi się do tej 

marki z dużym szacunkiem” 

– dodaje Tomasz Bartoszewicz.

Plandeki wciąż 
najważniejsze

Największy udział w rynku 

naczep i przyczep w tym roku 

miały naczepy plandekowe 

– 65%. Do października zareje-

strowano takich pojazdów 8742, 

czyli o 13% więcej niż przed ro-

kiem. Wynik ten nie dziwi, gdyż 

mając do czynienia ze wzrostem 

gospodarczym w całej Europie, 

można liczyć się z większą licz-

bą frachtów, spowodowanych 

wzrostem zapotrzebowania na

przemieszczanie towarów. Po-

za tym Polska, jako lider 

w przewozach na terenie Eu-

ropy, musi dysponować odpo-

wiednim sprzętem. A nasi prze-

woźnicy właśnie z tego słynną.

Udział poszczególnych 
segmentów w rynku naczep 

i przyczep w 2015 r.
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świadczy niewątpliwie o sku-

teczności polityki, jaką przy-

jęła nasza fi rma. Budowanie 

pozycji na rynku w polskich 

realiach nie jest łatwe. Nam się 

to jednak udaje” – podkreśla 

Jacek Portalski, wiceprezes Eu-

rotrailer, grupa DBK, general-

ny importer naczep Kögel. 

Zaskoczeniem jest nato-

miast piąte miejsce. Zajął je 

w tym roku Kässbohrer, który 

odnotował największy wzrost 

sprzedaży – 74% i 470 sztuk. 

„Podsumuję to jednym zda-

niem: znakomity produkt, 

ściśle wyznaczone cele oraz 

dobry zespół sprzedawców to 

główne przesłanki składają-

ce się na osiągnięty przez nas 

sukces” – komentuje Janusz 

Ciżyński.

Marek Barycza, 
właściciel firmy 4MB, przed-
stawiciela BERGERecotrail

„
 Coraz więcej firm dostrze-

ga zalety związane z użytko-
waniem lekkiej naczepy i widzi 
w tym możliwości budowania 
przewagi konkurencyjnej” 

Andrzej Dziedzicki, 
dyrektor handlowy EWT 
Truck & Trailer Polska, 
przedstawiciela marki 
Schmitz Cargobull 

„
 Zaufały nam duże firmy 

logistyczne i spedycyjne, 
które od wielu lat kupują nasze 
chłodnie, ponieważ sprawdza-
ją się w ekstremalnie trudnych 
warunkach”
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Liderem tego segmentu jest 

Krone – 2895 zarejestrowa-

nych „plandek”, o 6% więcej 

niż przed rokiem. Drugi jest 

Schmitz – 2027 sztuk, wzrost 

o 23%. Na trzecim miejscu 

w tym roku uplasował się 

Wielton, awansując z miejsca 

czwartego sprzedażą na pozio-

mie 1421 pojazdów – wzrost 

o prawie 23%. „Warto zazna-

czyć, że tu wielkość sprzeda-

ży rokrocznie nam wzrasta. 

Naczepa kurtynowa z logiem 

wielbłąda cieszy się bardzo do-

brą opinią, klienci cenią bardzo 

wysoką jakość produktu oraz 

jego funkcjonalność. Przyznam 

jednak, że trzecia pozycja na 

rynku (w innych segmentach 

najczęściej jesteśmy nr 1) jest 

daleka od naszych aspiracji” 

– podkreśla Piotr Ogrodowicz. 

Na czwartym miejscu zna-

lazł się Kögel – 1283 naczepy, 

10% wzrost. „W roku 2015 na-

szym hitem był produkt FLE-

XIUSE. Jest to naczepa nowej 

generacji przystosowana do 

sprzęgania z różnymi ciągni-

kami siodłowymi o wysokości 

sprzęgu siodłowego wynoszą-

cej od 990 do 1180 mm (bez 

ładunku) oraz sprawdzająca 

się w różnych zadaniach. Licz-

ba klientów, którzy sięgają po 

tę naczepę stale się zwiększa 

i można powiedzieć tu już 

o pewnej tendencji. W roku 

2016 chcemy wprowadzić na ry-

nek naczepę kurtynową z możli-

wością podwójnego załadunku. 

Te dwa rodzaje naczep świadczą 

o tym, że klient nadal ocze-

kuje od naczepy kurtynowej 

dużej elastyczności w stosun-

ku do możliwości załadunko-

wych” – zauważa Jacek Por-

talski. Kolejny był Kässbohrer 

– 343 plandeki z 87% wzrostem. 

„Zaufanie naszych klientów 

i wzrost sprzedaży w tym seg-

mencie jest dla nas potwier-

dzeniem jakości oferowanych 

przez nas artykułów. Naczepy 

plandekowe to ważna część 

oferty Kässbohrera, a poziom 

sprzedaży tych naczep potwier-

dza zapotrzebowanie na ten 

produkt na rynku” – zaznacza 

Janusz Ciżyński.

Schwarzmüller sprzedał 280 

pojazdów, zaliczając 29% wzrost 

w tym segmencie. 

BERGERecotrail znalazł na-

bywców na ponad 200 naczep 

plandekowych, powiększając 

wynik sprzed roku o 5%. „Za-

interesowanie naczepami BER-

GERecotrail wzrasta z roku na 

rok. Coraz więcej fi rm dostrze-

ga zalety związane z użytkowa-

niem lekkiej naczepy i widzi 

w tym możliwości budowania 

przewagi konkurencyjnej. Od 

początku, konsekwentnie infor-

mowaliśmy klientów, że lekka 

naczepa to narzędzie do obni-

żenia spalania i podwyższenia 

marży zysku poprzez podjęcie 

ładunków, których nie można 

Marcin Wykurz, 
kierownik działu 
handlowego Mega

„
 Niezmiennie wymagana 

jest jak największa trwałość 
przy zachowaniu jak najniż-
szej masy własnej, jednocze-
śnie zapewniając funkcjonal-
ność, łatwość obsługi 
i wysoką estetykę”

Jacek Portalski, 
wiceprezes Eurotrailer, 
grupa DBK, generalny 
importer naczep Kögel 

„
 Klient oczekuje od na-

czepy kurtynowej dużej 
elastyczności w stosunku do 
możliwości załadunkowych”
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załadować na standardową na-

czepę, doładunki, itp. Teraz nasi 

klienci informują nas, że tak 

właśnie jest w ich przypadku. 

To dla mnie duża satysfakcja. 

W październiku skończyliśmy 

sprzedaż naczep z rocznika 

2015 przy zamówieniach na po-

ziomie około 220 szt. Nie byli-

śmy już w stanie wyproduko-

wać więcej. Na chwilę obecną 

mamy około 100 zamówień na 

przyszły rok” – mówi Marek 

Barycza, właściciel fi rmy 4MB, 

przedstawiciela BERGEReco-

trail.

Natomiast naczep plande-

kowych marki Fliegl zareje-

strowano 128, o 16% mniej 

niż przed rokiem. „Do tej pory 

najczęściej kupowaną nacze-

pą była typowa standartowa 

kurtyna. W tej chwili klienci 

zamawiają naczepy pod swoje 

indywidualne potrzeby – czyli 

produkowane na zamówienie, 

oczywiście w tempie ekspreso-

wym. Niestety z powodu pro-

wadzonych inwestycji, fabryka 

nie była w stanie utrzymać tak 

szybkiego tempa produkcji” 

– tłumaczy Krzysztof Marzec 

i dodaje: „W tej chwili klient 

żąda od naczep kurtynowych 

jak największej uniwersalności. 

Bardzo dobrze sprzedającymi 

się naczepami są coilmuldy 

w wersjach Light. Dzięki swojej 

rewelacyjnej masie przewiozą 

podobny ładunek jak naczepa 

standardowa w fi rmach konku-

rencyjnych, a z drugiej strony 

zapewniają wszechstronność 

w pobieraniu zróżnicowanych 

ładunków”. 

Triumf wywrotek

Wzrasta w Polsce liczba in-

westycji. Wszyscy pokładają 

duże nadzieje w dotacjach unij-

nych, które mają zaowocować 

w 2016 r. Tendencja wzrosto-

wa w tym segmencie wyraź-

nie się zaznaczyła już w roku 

ubiegłym. W tym roku nadal 

się umacnia. Do końca paź-

dziernika zarejestrowano 2393 

pojazdy samowyładowcze, co 

stanowi prawie 30% wzrost 

w porównaniu z ubiegłym ro-

kiem. Udział tych pojazdów 

w rynku naczep i przyczep 

w tym roku wynosi prawie 

17%. „Duży wpływ na wielkość 

sprzedaży w tym segmencie 

mają rozpoczęte inwestycje ob-

jęte funduszami unijnymi prze-

znaczonymi na infrastrukturę 

z budżetem na lata 2014–2020” 

– mówi Andrzej Dziedzicki.

„To bardzo dobry wynik 

i zakładamy, że w roku 2016 ry-

nek naczep wywrotek utrzyma 

tendencję wzrostową i osiągnie 

podobny poziom. W tym roku 

było widoczne znaczne oży-

wienie w segmencie naczep bu-

dowlanych i sądzę, że ten wzrost 

będzie jeszcze bardziej wyraźny 

w przyszłym roku” – doda-

je Marcin Wykurz, kierownik 

działu handlowego Mega.

„Wzrost w segmencie naczep 

samowyładowczych był oczeki-

wany i w znacznej mierze jest 

spowodowany wzrostem środ-

ków na inwestycje infrastruk-

turalne wspomagane przez ko-

lejną transzę środków unijnych. 

W 2016 roku spodziewamy się 

dalszego przyrostu sprzedaży 

w tym segmencie, gdyż tak na-

prawdę dopiero wtedy ruszy 

główna część prac, które są te-

raz w fazie przetargu lub fi nal-

nych rozstrzygnięć” – mówi 

Krzysztof Adamiuk, prezes za-

rządu Meiller Polska.

Liderem tego segmentu 

w Polsce jest Wielton. W tym 

roku sprzedano 436 wywrotek 

tej marki, czyli o 23% więcej niż 

przed rokiem. „Rynek naczep 

samowyładowczych ma swoją 

specyfi kę. Dla fi rmy Wielton 

najważniejszy jest fakt, że na 

tym trudnym terenie drugi rok 

z rzędu jesteśmy liderem. Po-

przedni rok to było odbicie od 

dna, teraz prawie 30% przyrost 

to bardzo dobry prognostyk 

na kolejne okresy” – zaznacza 

Piotr Ogrodowicz.

Drugie miejsce w tym roku 

należy do Schmitza – 326 pojaz-

dów, wzrost o 27%. „To dla nas 

bardzo dobry wynik, i mamy 

nadzieję, że w przyszłym roku 

utrzymamy taki sam poziom 

sprzedaży lub nawet osiągniemy 

wyższy. Pokazuje on, że jakość 

produktów Schmitz jest doce-

niana przez fi rmy transportowe. 

Na nasz wynik miała też wpływ 

strategia fi rmy Schmitz Cargo-

bull. W bieżącym roku fabryka 

w Gotha skupiła się głównie na 

produkcji naczep samowyła-

dowczych, co skróciło terminy 

i zwiększyło możliwości pro-

dukcyjne” – podkreśla Andrzej 

Dziedzicki.

Trzecie miejsce tym razem 

należało do Febera. Zarejestro-

wano 304 naczepy Inter Cars, 

wzrost o 24%. „Nasz wzrost po-

twierdza sprzyjającą koniunktu-

rę oraz ciągłe zapotrzebowanie 

na tego typu pojazdy” – mówi 

Andrzej Kajda, dyrektor zarzą-

dzający w fi rmie Feber.

Mega w segmencie naczep 

samowyładowczych odnotowa-

ła 12% wzrost, sprzedając 176 

pojazdów. „Wobec rosnącego 

zainteresowania naszymi wy-

robami, również na rynkach 

Piotr Ogrodowicz, 
dyrektor handlowy w firmie 
Wielton

„
 Rynek naczep samo-

wyładowczych ma swoją 
specyfikę. Dla firmy Wielton 
najważniejszy jest fakt, 
że na tym trudnym terenie 
drugi rok z rzędu jesteśmy 
liderem”

I-X 2014       I-X 2015     Źródło: Cepik

Rejestracja nowych przyczep i naczep w rozbiciu 
na poszczególne marki w Polsce 

w latach 2014–2015 (w szt.)
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Kässbohrer ma bardzo bogatą ofertę. Oferuje: silosy do cementu, 
artykułów spożywczych i granulatów, cysterny do paliw płynnych 
i mas bitumicznych, olejów oraz rożnego typu naczepy niskopodłogowe 
„lowbed”, w tym z osiami samoskrętnymi i hydraulicznie skrętnymi. 
W Polsce jednak najwięcej sprzedaje plandek.
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zagranicznych, mieliśmy pewną 

trudność, aby zapewnić wszyst-

kim naszym klientom dostawy 

w terminach, których by ocze-

kiwali i to miało główny wpływ 

na nasz wynik. Rynek krajowy 

stanowi dla nas aktualnie około 

35% produkcji, a pozostałe 65% 

trafi a do odbiorców za granicą. 

Tendencja jest ciągle wzrosto-

wa, a my chcąc sprostać ocze-

kiwaniom naszych klientów 

oczywiście przedsięwzięliśmy 

liczne działania, aby w następ-

nym roku zwiększyć nasz udział 

w rodzimym rynku” – podkre-

śla Marcin Wykurz.

Spory wzrost, prawie 100-

procentowy, odnotował w tym 

segmencie Fliegl, z poziomu 

23 do 45 pojazdów. „Cieszy 

nas ten wzrost, ale to co szy-

kuje nam rok 2016 przewyższy 

ten wynik znacząco. Wszyst-

ko dzięki lekkim wywrotkom 

o małej kubaturze. Naczepy te 

w połączeniu z lekkimi ciągni-

kami tworzą najlżejsze zestawy 

w Polsce. Przyszły rok będzie na 

pewno podobny, jak i nie lepszy. 

W końcu przed nami kilka lat, 

może już ostatnich, potężnych 

inwestycji w drogi i infrastruk-

turę naszego kraju” – prognozu-

je Krzysztof Marzec.

W statystykach często rucho-

me podłogi są kwalifi kowane 

do naczep samowyładowczych. 

Stas w tym roku sprzedał w Pol-

sce 113 takich naczep. „Co roku 

sprzedajemy produkty Stasa 

w proporcjach 70/30, z prze-

wagą ruchomych podłóg. Ry-

nek ruchomych podłóg nadal 

jest pełen używanych naczep 

nadających się do wymia-

ny. Tutaj głównie widzimy 

miejsce dla naszej sprzeda-

ży. Niestety, nie bardzo jest 

gdzie sprzedać te używane, 

naturalni odbiorcy dla Polski, 

czyli rynek wschodni cierpi 

z powodu kryzysu politycz-

nego i gospodarczego” – mó-

wi Tomasz Bartoszewicz.

„W naszej ocenie ten rok 

w segmencie ruchomych pod-

łóg kształtuje się podobnie do 

ubiegłego. Nie odnotowaliśmy 

wzmożonego popytu na rynku 

krajowym i w dalszym ciągu 

większość wyprodukowanych 

przez nas naczep z ruchomą 

podłogą trafi a na rynki zagra-

niczne, ale z całą pewnością 

segment ten będzie się rozwijał” 

– dodaje Marcin Wykurz.

Na rynku pojazdów samo-

wyładowczych cały czas wal-

czy również niemiecki Meiller. 

„W przypadku Meiller Polska 

odnotowaliśmy wzrost sprze-

daży w sztukach przy jedno-

czesnym spadku udziału w ryn-

ku na poziomie 0,8% z 3,6 na 

Meiller w tym roku miał sprzedaż na podob-
nym poziomie jak w roku poprzednim. Jednak 
na przyszły rok planuje mocną ofensywę.

PTM – Professional Trailers & Management w tym roku 
do swojej oferty wprowadził też naczepy firmy Langendorf. 
Biorąc pod uwagę sytuację na rynku, to strzał w dziesiątkę.
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2,8%. Jest to w znacznej mierze 

spowodowane tym, że naszym 

najbardziej popularnym i uzna-

nym produktem jest naczepa 

MHPS 43 – stalowy halfpipe. 

Meiller ma znikomy udział 

w rynku naczep z nadwoziem 

aluminiowym zdominowanym 

przez polskich producentów 

jak: Wielton, Bodex i Inter Cars 

oraz importerów, jak Schmitz 

i Kempf. Jednak w 2016 roku 

planujemy intensywnie działać 

w tym segmencie i znacząco 

powiększyć nasz udział również 

w naczepach aluminiowych, 

tym bardziej, że mamy spraw-

dzone i dobre produkty” – za-

strzega Krzysztof Adamiuk.

A czego oczekują dzisiaj 

klienci w tym segmencie?

„W dalszym ciągu klienci 

stawiają nacisk na jak najniż-

szą masę pojazdu i jest to walka 

o każdy kilogram, stąd też coraz 

lżejsze konfi guracje poszczegól-

nych naczep opuszczają fabrykę 

w Sieradzu. Aby utrzymać się 

w czołówce, producent musi 

charakteryzować się: elastycz-

nością, uniwersalnością, inno-

wacyjnością, topową jakością, 

estetyką wykonania, konku-

rencyjną ceną. Także nieod-

łącznym elementem dobrze 

prosperującej fi rmy jest jej ter-

minowość. Śmiem twierdzić, że 

dewiza ‘always on time’ to klucz 

do sukcesu” – podkreśla An-

drzej Kajda.

„Utrzymującą się tendencją 

w konstrukcji naczep wywrotek 

jest presja na masę naczepy. Jed-

nakże zauważalny jest też trend, 

gdzie użytkownicy są gotowi 

poświęcić część atutów wynika-

jących z niskiej masy pojazdu na 

rzecz wytrzymałości i uniwer-

salności. Trzeba tu zaznaczyć, 

że naczepa stalowa typu halfpi-

pe, będąca naszym głównym 

wolumenem sprzedaży naczep 

wywrotek, może przy właściwej 

specyfi kacji wykazywać się wagą 

poniżej 6 ton, zachowując przy 

tym wszystkie zalety muldy sta-

lowej wykonanej z Hardoxu, jak 

duża odporność na ścieranie, 

możliwość przewożenia mate-

riałów o grubych frakcjach czy 

też materiałów z rozbiórek. Dru-

gą znaczącą tendencją widoczną 

na rynku jest izolowanie naczep 

przeznaczonych do przewozu 

masy bitumicznej. Jest to czę-

ściowo wymuszone normami 

unijnymi już obowiązującymi 

np. w Niemczech, ale można się 

spodziewać, że to rozwiązanie 

trafi  w niedalekiej, przewidy-

walnej przyszłości również do 

nas. Nie do pominięcia jest tutaj 

znacznie wyższa jakość ukła-

danej masy bitumicznej przy 

zachowaniu parametrów tempe-

raturowych dzięki izolowanemu 

nadwoziu” – podkreśla Krzysz-

tof Adamiuk.

„Niezmiennie wymagana jest 

jak największa trwałość przy za-

klientów ciągle poszukujemy 

nowych kompromisów między 

tymi kryteriami. Sądzę, że będzie 

rozwijał się trend na automatyza-

cję np. plandek czy zderzaków, za-

pewniając coraz większy komfort 

obsługi naczep, ale także skracając 

czas załadunku i rozładunku, mi-

nimalizując w ten sposób koszty” 

– dodaje Marcin Wykurz.

Lekko na minusie

Chłodnie, najbardziej sta-

bilny segment rynku naczep 

i przyczep zachwiał się rok temu. 

Rosja wprowadzając embargo na 

artykuły spożywcze sprowadza-

ne z Europy nie tylko przyspo-

rzyła kłopotów naszym produ-

centom żywności, ale również 

przewoźnikom obsługującym 

transport tych towarów. Ryko-

szetem oberwało się również 

producentom pojazdów izoter-

micznych i chłodniczych.

W ciągu dziesięciu miesięcy 

tego roku nabywców znalazło 

1689 naczep chłodniczych, o 5% 

mniej niż przed rokiem. Nie-

kwestionowanym liderem tego 

rynku jest u nas Schmitz Cargo-

Tomasz Bartoszewicz, 
PTM – Professional 
Trailers & Management

„
 Rynek ruchomych podłóg 

nadal jest pełen używanych 
naczep nadających się do wy-
miany. Tutaj głównie widzimy 
miejsce dla naszej sprzedaży”

Andrzej Kajda,
dyrektor zarządzający 
w firmie Feber 

„
 Aby utrzymać się w czo-

łówce, producent musi charak-
teryzować się: elastycznością, 
uniwersalnością, innowacyj-
nością, topową jakością, 
estetyką wykonania i konku-
rencyjną ceną”

Kögel nie odpuszcza chłodni. Podobnie jak Krone 
sukcesywnie, cierpliwie zdobywa kolejne zlecenia.

Scharzmüller w tym roku nadrobił stratę z roku 
ubiegłego. Najlepiej sprzedającym się produktem
tej marki były naczepy plandekowe.

chowaniu jak najniższej masy wła-

snej, jednocześnie zapewniając 

funkcjonalność, łatwość obsługi 

i wysoką estetykę. Wychodząc na-

przeciw oczekiwaniom naszych 

Ogólna sprzedaż naczep i przyczep w latach 2010–2015* (szt.)

Źródło: Cepik* prognoza
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bull. Firma sprzedała w tym roku 

1067 takich pojazdów, o niecałe 

2% mniej niż przed rokiem.

„Naczepy chłodnicze Schmitz 

są naszym fl agowym produktem. 

Od lat zaawansowana techno-

logia produkcji sprawia, iż są 

bardzo dobrej jakości. Ich nieza-

wodność, trwałość, brak przesto-

jów na drodze sprawia, że klienci 

chętnie je kupują. Zaufały nam 

również duże fi rmy logistyczne 

i spedycyjne, które kupują nasz 

produkt, ponieważ sprawdza się 

w ekstremalnie trudnych wa-

runkach – podkreśla Andrzej 

Dziedzicki i dodaje: Dodatko-

wo Schmitz udoskonala swoje 

chłodnie, wprowadzając na ry-

nek m.in. własny agregat chłod-

niczy T.KM wraz z telematyką”. 

Drugie miejsce i 499 rejestra-

cji odnotowało Krone. Od lat 

jesteśmy świadkami pościgu, 

w którym fi rma sukcesywnie 

zbliża się do lidera. W tym roku 

jednak zaliczyła 14% spadek 

sprzedaży. Mimo to ma się czym 

pochwalić. „Pierwsze naczepy 

chłodnie Duoplex Steel (z po-

szyciem stalowym) wyprodu-

kowane przed 8 laty zostały już 

dawno sprzedane przez pierw-

szych nabywców i obecnie są 

użytkowane z sukcesem przez 

kolejnych. Ceny odsprzedaży 

nie ustępują innym chłodniom 

na rynku, a dodatkowym atutem 

Polski rynek jest bardzo duży, 

więc liczymy na lepszą sprzedaż 

w nowym roku”.

Sprzedaż przyczep w tym 

roku to 511 pojazdów, czy-

li niecałe 4% rynku. Popyt na 

nie wzrósł w porównaniu z po-

przednim rokiem o 22%. 73% 

to zabudowy plandeki. Aż 65% 

rynku przyczep należy w Polsce 

do fi rmy Wielton.

Przezorny zawsze 
ubezpieczony

Nasze fi rmy przewozowe 

zdominowały Europę. Jednak 

Feber zwiększył w tym roku swoją sprzedaż 
w Polsce o 24%. Firma dobrze wykorzystała 
ruch w branży budowlanej.

Anna Nedzi, 
firma Vedecar

„
 Jeżeli chodzi o polski 

rynek, jesteśmy dobrej myśli, 
coraz więcej klientów docenia 
wysoką jakość produktów 
Vedecar”

jest konstrukcja ramowa o wiele 

trwalsza od tradycyjnej, co zde-

cydowanie zostało docenione na 

rynkach Europy Wschodniej” 

– zaznacza Tomasz Kujawa.

Nie odpuszcza też Kögel – 61 po-

jazdów i 22% wzrost oraz Lamberet 

– 29 naczep, ponad 100% więcej 

niż przed rokiem. Wielton nato-

miast sprzedał jedynie 8 chłodni.

Mimo „monopolizacji” tego 

segmentu w naszym kraju, po-

jawiają się też nowi śmiałkowie. 

W sierpniu rozpoczęło działal-

ność przedstawicielstwo fi rmy 

Vedecar. W tym roku nabyw-

ców znalazło 7 naczep tej marki. 

„W Rzgowie koło Łodzi w auto-

ryzowanym serwisie DAF-a stoi 

nasza demonstracyjna naczepa. 

Klienci mogą ją zobaczyć, a na-

wet przetestować – mówi Anna 

Nedzi z fi rmy Vedecar. – Na-

czepy Vedecar produkowane są 

z materiałów najwyższej jako-

ści. Około 70% prac przy pro-

dukcji wykonywane jest ręcz-

nie, co daje nam bardzo dobry 

efekt końcowy. Nasze naczepy 

są klejone, co zapewnia bardzo 

dobrą szczelność. Współczyn-

nik przenikalności wynosi 0,29. 

Jeżeli chodzi o polski rynek, 

jesteśmy dobrej myśli, coraz 

więcej klientów docenia wyso-

ką jakość produktów Vedecar. 
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cały czas funkcjonują jeszcze na 

specyfi cznych zasadach. Rynek 

naczep wciąż rządzi się naszy-

mi prawami. Chcemy naczep 

jak najbardziej uniwersalnych, 

żeby mieć jak największe pole 

manewru. 

„Ze względu na różnorod-

ność transportową w Polsce 

bardziej niż na zachodzie Eu-

ropy funkcjonuje naczepa uni-

wersalna, choć pojazdów pod 

specjalne potrzeby z roku na 

rok sprzedaje się coraz więcej” 

– zauważa Tomasz Kujawa.

„Odnoszę wrażenie, że pol-

scy przewoźnicy chcieliby, aby 

naczepa była: najlżejsza, naj-

wyższa, umożliwiająca przewóz 

produktów spaletyzowanych 

i jednocześnie stali, papieru, 

napojów, itp. W Niemczech czy 

Austrii przewoźnicy mają bar-

dziej sprecyzowane wymaga-

eksploatują pojazdy, a warunki, 

w jakich naczepy są użytko-

wane, są często ekstremalnie 

trudne” – podkreśla Andrzej 

Dziedzicki.

„Klient europejski najczę-

ściej kupuje sprzęt dedykowany 

do konkretnych zastosowań. 

Przykładowo naczepa wywrot-

wrocie, która może się okazać 

niewystarczająca przy mocno 

odchudzonych ramach i prowa-

dzić do wypadków przewróce-

nia naczepy przy rozładunku” 

– ostrzega Krzysztof Adamiuk.

A jak będzie wyglądał przy-

szły rok? Zmiany polityczne 

mogę pociągnąć za sobą rów-

nież zmiany gospodarcze. Euro-

pa zmaga się też z falą uchodź-

ców. Z drugiej strony, można 

mieć nadzieję, że Rosja otworzy 

swoje granice na towary z Eu-

ropy. Wówczas rynek naczep 

ruszyłby pełną parą. Biorąc pod 

uwagę to, na co mamy wpływ, 

można przypuszczać, że rok 

2016 będzie co najmniej równie 

dobry jak obecny.

„Z obecnie napływających 

zamówień wynika, że pierwsza 

połowa roku 2016 będzie bar-

dzo dobra, a co będzie dalej to, 

jak zawsze – czas pokaże” – za-

strzega Tomasz Kujawa.

„W 2016 r. prognozuje-

my sprzedaż na podobnym 

poziomie jak w tym roku. 

Przyrosty są dobrze widziane 

w każdym biznesie i my również 

mamy takie założenia, ale nie 

widzimy przesłanek ku temu, 

aby przyszły rok przyniósł silny 

wzrost sprzedaży” – dodaje An-

drzej Dziedzicki.

„Zakładamy, że 2016 będzie 

lepszy od 2015. Dla Wieltonu 

to kolejny rok dużych inwe-

stycji. Największe nakłady, ja-

kie fi rma ponosi są kierowane 

w rozwój produktu, innowa-

cyjność całej fi rmy. Otwieramy 

najnowocześniejsze w tej części 

Europy, a drugie w naszej bran-

ży Centrum Badawczo-Rozwo-

jowe. Mamy mocne podstawy 

ku temu, by z optymizmem 

spoglądać w przyszłość” – pod-

kreśla Piotr Ogrodowicz. 

„W 2016 r. zakładamy moż-

liwość wyprodukowania około 

10÷15% więcej naczep. Takie 

będą zatem oczekiwania wobec 

sprzedaży, gdyż produkujemy 

tylko pod zamówienia, a nie na 

stok. O ile nic się nie wydarzy 

na rynku, co zakłóciłoby rozwój 

gospodarczy, nie powinniśmy 

mieć żadnych problemów ze 

wzrostem sprzedaży na rynku 

polskim o 15% w przyszłym 

roku” – zaznacza Marek Bary-

cza.

„Nowy rok to zagadka, nie 

można snuć prognoz w obec-

nym otoczeniu zewnętrznym, 

choć widać pewne kierunki 

szans: rolnictwo, budownic-

two, kolej, nowe projekty unijne 

i uruchomienie środków bu-

dżetu 2014–2020 napawa opty-

mizmem. Sukcesem będzie po-

wtórka liczby rejestracji z 2015 

roku” – dodaje Tomasz Barto-

szewicz.

„Zważywszy na podpisane 

już kontrakty, rok 2016 będzie 

naprawdę udany. Będzie też to 

rok, w którym fi rmy transpor-

towe postawią bardzo wysoko 

poprzeczkę dla producentów 

naczep. Istotna będzie uniwer-

salność, niska masa, ekonomia, 

połączona z niskim kosztem 

miesięcznym fi nansowania na-

czepy. Myślę, że naczepy fi rmy 

Fliegl mają wszystkie te ce-

chy i w roku 2016 udowodnią 

Krzysztof Marzec, 
dyrektor handlowy 
w Lux-Truck

„
 Zważywszy na podpisane 

już kontrakty, rok 2016 będzie 
naprawdę udany. Będzie też 
to rok, w którym firmy transpor-
towe postawią bardzo wysoko 
poprzeczkę dla producentów 
naczep”

Krzysztof Adamiuk, 
prezes zarządu Meiller Polska

„
 Przy dodatkowej presji na 

niską masę naczep wywrotek, 
uniwersalność jest bardzo 
mocno dyskusyjna, gdyż 
kilkakrotny załadunek nie-
właściwym materiałem może 
spowodować zniszczenie lub 
znaczne szkody w naczepie”

Tomasz Kujawa, 
członek zarządu, dyrektor 
handlowy w Pozkrone

„
 Ze względu na różnorod-

ność transportową w Polsce 
bardziej niż na zachodzie 
Europy funkcjonuje naczepa 
uniwersalna, choć pojazdów 
pod specjalne potrzeby 
z roku na rok sprzedaje się 
coraz więcej”

ka stalowa ma w Niemczech 

pojemność 22÷23 m3, co daje 

optymalną pojemność i masę 

w stosunku do przewożonych 

ładunków. Natomiast w Pol-

sce klienci oczekują 25÷27 m3, 

co daje większą uniwersalność 

i możliwości przewozowe, ale 

kosztem wagi naczepy, jak też 

realnego ryzyka przekroczenia 

dopuszczalnej masy całkowitej 

przy pełnym załadunku niektó-

rymi ładunkami. W Polsce nie-

zmienną popularnością cieszą 

się naczepy z klasycznym „kwa-

dratowym” nadwoziem alu-

miniowym o dość dużych po-

jemnościach rzędu 36÷40 m3, 

które uchodzą za uniwersalne, 

a dodatkowo z tylnymi klapo-

-drzwiami mogą również prze-

wozić palety. Przy presji na 

niską masę takich naczep, co 

powoduje odchudzenie zarów-

no ramy pojazdu, jak i samego 

nadwozia wywrotki, niestety 

uniwersalność jest bardzo moc-

no dyskusyjna, gdyż kilkakrot-

ny załadunek niewłaściwym 

materiałem może spowodować 

zniszczenie lub znaczne szkody 

w naczepie. Nie do pominięcia 

jest kwestia stabilności przy wy-

nia, tzn. naczepa powinna być 

przystosowana najlepiej pod ich 

konkretną pracę, np. nie musi 

być najwyższa, ale powinna 

mieć odpowiednie zabezpiecze-

nie towaru, czy opcje ułatwiają-

ce jego załadunek i rozładunek. 

Koledzy z centrali w Austrii 

informują nas też, że ich klienci 

są bardziej skłoni dopłacić za te 

dodatkowe opcje wyposażenia 

niż klienci z Polski” – dodaje 

Marek Barycza.

„Klienci w Polsce mają czę-

sto wyższe wymagania niż 

w Europie, częściej wymieniają 

sprzęt na nowy, intensywniej 

to, znacząco zwiększając swój 

udział w rynku naczep i przy-

czep” – prognozuje Krzysztof 

Marzec. 

Na razie można założyć, że 

ten rok zamknie się wynikiem 

ponad 17 tys. zarejestrowanych 

przyczep i naczep. Oznaczało-

by to 20% wzrost. Czy to jest 

realne, okaże się już za dwa 

miesiące. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, M. Kij, Fliegl, 

Krone, Kässbohrer, Kögel
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G rupa EWT – generalny przedsta-

wiciel fi rmy Schmitz Cargobull AG 

w Polsce, Czechach oraz na Słowacji, 

a także diler Mercedes-Benz w Polsce i Cze-

chach, w tym roku świętuje 20-lecie swoje-

go istnienia. Firma została założona w 1995 

roku przez Nataszę i Dirka Hoff mannów 

oraz Michała Žižáka. Obecnie przedsiębior-

stwo oferuje nie tylko naczepy, przyczepy 

i zabudowy Schmitz Cargobull oraz pojazdy 

ciężarowe, dostawcze i osobowe (tylko na 

rynku czeskim) Mercedes-Benz, ale rów-

nież usługi serwisowe. W ciągu ostatnich 

dwóch dekad powstały spółki-córki w Pol-

sce, Czechach i Słowacji oraz zbudowano 

nowoczesne centra kompetencyjne.

Kompleksowo

„Rozwiązania transportowe fi rmy Schmitz 

Cargobull AG i pojazdy użytkowe Mercedes-

-Benz, umożliwiają Grupie EWT oferowanie 

rozwiązań doskonale dopasowanych do po-

trzeb odbiorców. Klienci oraz przedsiębior-

stwa logistyczne mogą czerpać wiele korzy-

ści z rozbudowanej sieci naszych placówek 

i centrów kompetencyjnych, znajdujących 

się w strategicznych węzłach komunikacyj-

nych, a także korzystać z pełnego spektrum 

świadczonych przez nas usług serwisowych” 

– podkreśla Dirk Hoff mann, prezes zarządu 

i członek zarządu w Grupie EWT.

Grupa EWT służy wszechstronnym do-

radztwem, umożliwiającym zapropono-

wanie klientowi optymalnych rozwiązań 

transportowych. Ponadto klienci dzięki in-

nowacyjnym modelom fi nansowania mogą 

optymalnie wykorzystać swój budżet – na 

przykład poprzez fi nansowanie pozabilan-

sowe. Można liczyć na kompleksowy serwis 

pojazdów użytkowych, przyczep oraz na-

czep, jak również rozbudowaną sieć serwi-

sową 24 h. Obok sprzedaży nowych pojaz-

dów użytkowych, Grupa EWT wraz z Truck 

& Trailer Store Polska oferują nowoczesne 

centrum pojazdów używanych.

„Tworzenie dla naszych klientów warto-

ści dodanej jest ważnym elementem fi lozo-

fi i naszego przedsiębiorstwa i jednocześnie 

unikalną propozycją sprzedaży. Ponadto 

ogromne znaczenie ma dla nas wzrost licz-

bowy i jakościowy naszej sieci sprzedaży 

i serwisu w połączeniu z przyszłościowymi 

inwestycjami. Nie mniej ważne jest rów-

nież wysokie zaangażowanie ze strony kie-

rownictwa i zespołu, wykazującego wysoki 

poziom motywacji. W związku z tym stale 

inwestujemy w kształcenie i dokształcanie 

naszych pracowników, wskazując, że stano-

wią one podstawowe czynniki wpływające 

na pomyślne wyniki działalności Grupy 

EWT” – podkreśla inż. Michał Žižák, prezes 

zarządu i członek zarządu EWT spol. s.r.o, 

Hoff mann & Žižák spol. s r.o. i CET Central 

Europe Trailer s.r.o.

EWT zatrudnia obecnie 479 osób. To dwa 

razy więcej niż przed dziesięcioma laty i po-

nad 20 razy tyle co w 1996 r.

Liczy się klient

Grupa doskonale zarządza relacjami 

z klientem. Działania te obejmują doradztwo, 

usługi serwisowe, indywidualne rozwiązania 

fi nansowe fi rmy Schmitz Cargobull oraz usłu-

gi Full-Service z gwarancją mobilności. Inno-

wacyjne techniki informacyjne fi rmy Schmitz 

Trzy filaryTrzy filary
Ponad 107 tysięcy sprzedanych pojazdów. Takim wynikiem może Ponad 107 tysięcy sprzedanych pojazdów. Takim wynikiem może 
dziś pochwalić się Grupa EWT, po 20 latach intensywnej pracy.dziś pochwalić się Grupa EWT, po 20 latach intensywnej pracy.

Dirk Hoffmann, 
prezes zarządu i członek zarządu 
w Grupie EWT 

„
 Jesteśmy niezawodnym partnerem, 

otwartym na kontakty i oferującym odpo-
wiednie wsparcie dla naszych klientów”

W 1995 r. firma Hoffmann & Žižák podpisała 
umowę z Mercedes-Benz dotyczącą sprzedaży 
samochodów tej marki. Na zdjęciu od lewej: 
Rainer Bräutigam, Dirk Hoffmann i Michał Žižák.

W uroczystych 
obchodach 

20-lecia Grupy EWT 
wzięło udział ponad 

1000 osób.
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Cargobull Telematics gwarantują m.in. mak-

symalną przejrzystość łańcucha transporto-

wego, dzięki stale udostępnianym informa-

cjom dla kierowców, spedytorów i klientów. 

„Postępowanie zgodne z naszą dewizą, 

polegającą na sprawowaniu stałego nadzoru 

nad naszymi aktywami, umożliwia uzyska-

nie maksymalnej dyspozycyjności naczep, 

optymalne planowanie zapotrzebowania 

oraz minimalizowanie czasów postoju. Je-

steśmy niezawodnym partnerem, otwar-

tym na kontakty i oferującym odpowiednie 

wsparcie dla naszych klientów” – podkreśla 

Dirk Hoff mann.

Dzięki centrom kompetencyjnym i biu-

rom handlowym w Polsce, Czechach i na 

Słowacji, Grupa EWT może w dowolnym 

miejscu na terenie ww. krajów sprostać 

wszelkim potrzebom fi rm przewozowych.

Wszystkie placówki fi rmy znajdują się 

w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych węzłów 

komunikacyjnych, gdzie na obrzeżach dużych 

miast fi rma EWT prowadzi profesjonalne 

centra serwisu naczep. Klienci mogą korzystać 

także z dużego magazynu oryginalnych części 

zamiennych. Dzięki temu Grupa EWT utrzy-

muje wysoki poziom świadczonych usług 

serwisowych, gwarantuje pewność podczas 

planowania i minimalizuje ryzyko wystąpie-

nia awarii. Centra kompetencyjne zapewnia-

ją nie tylko rozwiązania transportowe, oferty 

serwisowe i nowoczesne salony, lecz także do-

datkowe usługi dla kierowców: od specjalnych 

miejsc do odpoczynku, poprzez ofertę wyży-

wienia, aż po miejsca do spania.

W tym roku obroty grupy mają wynieść 

270 mln euro. Do tej pory rekordowym pod 

tym względem był rok 2007, kiedy osiągnię-

to poziom 369 mln euro. W przyszłym roku 

zarząd EWT spodziewa się podobnych wy-

ników jak w tym. Wzrost obrotów, wg Dirka 

Hoff manna mógłby nastąpić w przypadku 

zniesienia embarga nałożonego przez Rosję. 

Wówczas wzrosłaby sprzedaż naczep chłod-

niczych, a Schmitz Cargobull jest na naszym 

rynku liderem tego segmentu. W przyszłym 

roku ma powstać w serwisie w Siedlcach 

komora lakiernicza, co powinno zwiększyć 

obroty z tytułu napraw powypadkowych. 

Serwis w Gliwicach natomiast przeprowa-

dzi się do większego i nowocześniejszego 

budynku. Coraz większe zainteresowanie 

Grupa obserwuje też w kwestii zamawiania 

oryginalnych części zamiennych. 

„W ciągu ostatnich 20 lat za sprawą reali-

zacji szeroko zakrojonych inwestycji oraz 

dzięki wsparciu naszych wiernych klientów 

i zaangażowanych pracowników udało nam 

się osiągnąć wiele sukcesów. W celu dalsze-

go wzmocnienia pozycji Grupy EWT jako 

jednego z wiodących partnerów premium, 

bardzo ważnym zadaniem jest dla nas utwo-

rzenie w przyszłości nowych lokalizacji 

w Europie Centralnej i Wschodniej oraz dal-

szy rozwój już istniejących oddziałów. Ko-

nieczna jest również rozbudowa usług serwi-

sowych” – tak kluczowe elementy strategii na 

rok 2020 przedstawia inż. Michał Žižák. 

Przez 20 lat EWT sprzedało ponad 

90 tys. naczep Schmitz Cargobull, w tym 

70 tys. w Polsce, 15 tys. w Czechach i 5 tys. na 

Słowacji. Ciągników marki Mercedes-Benz 

dostarczono w Czechach 13,5 tys., w Polsce 

od roku 2000 – 4 tys. egzemplarzy. W sumie 

było to 107 tys. pojazdów, łącznie z samocho-

dami osobowymi i dostawczymi dostarczo-

nymi klientom w Czechach. ▐

KD
Fot. EWT

Na terenie Polski pojazdy Schmitz Cargobull oferowane są w EWT Truck & Trailer Pol-
ska, natomiast ciężarówki Mercedes-Benz w Diesel Truck: 
 Truck & Trailer Center Stryków
 Największe centrum serwisowe truck & trailer w Europie o powierzchni całkowitej 16 ha
 Truck & Trailer Store Polska Stryków
 Centrum pojazdów używanych – pojazdy użytko-

we i naczepy
 Trailer Center Ołtarzew
 Centrum naczep pod Warszawą – obsługa klien-

tów polskich i międzynarodowych
 Diesel Truck Ołtarzew
 Największy polski diler pojazdów użytkowych 

marki Mercedes-Benz w bezpośrednim sąsiedz-
twie Trailer Center w Ołtarzewie

 Trailer Center Siedlce
 Serwis położony bezpośrednio przy głównej ar-

terii komunikacyjnej, autostradzie A2 w kierunku 
Białorusi i Ukrainy

 Trailer Center Gliwice
 Serwis położony w centrum Górnego Śląska przy węźle komunikacyjnym A1/A4

Michał Žižák,
prezes zarządu i członek zarządu EWT 
spol. s.r.o, Hoffmann & Žižák spol. s r.o. 
i CET Central Europe Trailer s.r.o.

„
 Bardzo ważnym zadaniem jest 

dla nas utworzenie w przyszłości nowych 
lokalizacji w Europie Centralnej 
i Wschodniej oraz dalszy rozwój już istnie-
jących oddziałów”

Pojazdy użytkowe Mercedes-Benz sprzedawane są w Truck & Trailer Center 
w Strykowie oraz Ołtarzewie, natomiast profesjonalne Centra Serwisowe Naczep 
Grupy EWT znajdują się w Ołtarzewie, Gliwicach i Siedlcach. Na zdjęciu: Diesel 
Truck Ołtar zew.

Siedziba firmy w Strykowie jest największym w Europie Centrum 
Serwisowym Truck & Trailer o powierzchni 16 ha. Znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszego węzła 
komunikacyjnego w Polsce – skrzyżowania autostrad A1 i A2.
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N iektóre formy rywalizacji 

podsumowuje się zda-

niem: „choć wygrał je-

den, wszyscy są zwycięzcami”. 

W przypadku Swedish Steel 

Prize nie ma w tym odrobiny 

przesady. Sednem konkursu 

jest poszukiwanie nowatorskich 

zastosowań stali. Przy czym 

regułą jest, że nagradzane pro-

dukty wykorzystują stal o wyso-

kiej wytrzymałości, która sama 

w sobie należy do szczytowych 

osiągnięć inżynierii. 

Zaawansowana 
specjalizacja

Organizatorem konkursu jest

szwedzki koncern hutniczy 

SSAB. Powstał w 1978 r. z połą-

czenia 4 hut, z których najstar-

sza została założona w 1878 r.

Później wchłonął kolejne przed-

siębiorstwa, a najnowszym 

nabytkiem jest fi ńska fi rma 

Rautaruukki, lepiej znana pod 

handlową nazwą Ruukki. Dołą-

czyła do SSAB w 2014 r. 

Obecnie koncern ma 7 du-

żych zakładów produkcyjnych 

w Szwecji, Finlandii i USA. Za-

trudnia 17  000 osób w 50 kra-

jach. Jest fi rmą globalną, choć 

przy zdolności produkcyjnej 

8,8 mln ton rocznie nie nale-

ży do gigantów. Jego atutem są 

zaawansowane produkty o bar-

dzo wysokiej jakości oraz dale-

ko sięgająca współpraca z kli-

entami. SSAB wspiera part-

nerów swoją wiedzą, a prężny 

dział badawczy systematycznie 

doskonali oferowane produkty 

w odpowiedzi na zmieniające 

się potrzeby rynku. 

Do głównych odbiorców 

stali SSAB należą fi rmy z bran-

ży budowlanej i energetycznej, 

producenci maszyn dla bu-

downictwa, rolnictwa, leśnic-

twa i przemysłu wydobywcze-

go, a także wytwórcy pojazdów 

użytkowych i samochodów 

osobowych. Znaczący odse-

tek zamówień napływa z biur 

konstrukcyjnych i fi rm wyspe-

cjalizowanych w dostarcza-

niu rozwiązań dla zakładów 

przemysłowych. Zdarzają się 

również nietypowe zastosowa-

nia: w 2013 r. do nagrody Swe-

dish Steel Prize była nomino-

wana Condeco Technologies 

z Bazylei, która użyła stali 

narzędziowej Toolox do pro-

dukcji… energooszczędnych 

garnków! 

Stal jest materiałem stoso-

wanym od dawna. Jednak sys-

Stal zawsze 

zwycięża
19 listopada 2015 w Sztokholmie po raz 
siedemnasty wręczono nagrodę Swedish Steel 
Prize. W tym roku otrzymał ją produkt ze 
wszech miar innowacyjny, przeznaczony do 
pracy w bardzo trudnym terenie. Uroczystości 
towarzyszył również polski akcent. 

Przedstawiciele Ponsse odbierają nagrodę Swedish Steel Prize 2015 z rąk 
Martina Lindqvist, prezydenta i prezesa rady nadzorczej SSAB (po prawej). 
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tematyczne modyfi kacje po-

lepszają jej właściwości, a do 

najważniejszych osiągnięć in-

żynierów SSAB należą gatunki 

o wysokiej wytrzymałości. Umo-

żliwiają one redukcję wymiarów 

i masy wykonywanych z nich 

elementów, przy zachowaniu 

oczekiwanych cech. Jednocześ-

nie mnożą się technologie 

umożliwiające łączenie różnych 

gatunków stali oraz stali z in-

nymi materiałami, co jest chęt-

nie wykorzystywane zwłaszcza 

przez branżę motoryzacyjną. 

Ponadto stal z łatwością podda-

je się recyklingowi, co nie tylko 

dla nowoczesnych gospodarek 

deklarujących zrównoważony 

rozwój jest jej ważną zaletą. 

Źródło 
inspiracji

Swedish Steel Prize to swego 

rodzaju „stalowy Oscar”. Zgło-

szenia do konkursu napływają 

z całego świata. W tym roku 

było ich wyjątkowo dużo, aż 77. 

Zwykle jest ich około 60. Naj-

więcej było kandydatów z Euro-

py – 32, następnie z obu Ame-

ryk – 22, regionu Azji i Pacyfi ku 

– 20 oraz Afryki – 3. Większość 

wywodziła się z branży trans-

portowej i motoryzacyjnej, 

choć organizatorzy obserwują 

duży wzrost zainteresowania 

konkursem ze strony produ-

centów maszyn rolniczych, co 

jest odpowiedzią na nasilające 

się zaangażowanie SSAB w tym 

sektorze. 

Do ścisłego fi nału przechodzi 

co roku 4 kandydatów. Ponieważ 

zadaniem Swedish Steel Prize 

jest nie tylko nagradzanie najlep-

szych, ale również dostarczanie 

inspiracji, jurorzy kwalifi kują do 

ostatecznej rozgrywki reprezen-

tantów odmiennych, często bar-

dzo odległych od siebie branż. 

Dbają też, aby pochodzili z róż-

nych części świata. Wysokiej kla-

sy stal jest potrzebna wszędzie, 

a tam gdzie panują najtrudniej-

sze warunki najbardziej.

Głównemu współzawodnic-

twu towarzyszy Swedish Steel 

Prize University Challenge, 

który nagradza adeptów sztu-

ki inżynierskiej i wspiera ich 

w poszukiwaniach skupionych 

wokół stosowania i obróbki sta-

li. Jest to forma inwestowania 

w przyszłość młodych ludzi oraz 

innowacyjną cywilizację jutra. 

„My Inner Stenx” w Wieltonie

Wielton dołączył do programu produktowego SSAB „My Inner Strenx”. Uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się 
w Szwecji podczas Swedish Steel Prize 2015. Partnerstwo w ramach programu obejmuje wsparcie techniczne 
w zakresie doboru materiału, jak również przetwarzania stali Strenx o wysokiej wytrzymałości. Członkowie pro-
gramu mają pierwszeństwo dostępu do Centrum Wiedzy SSAB w celu rozwijania nowych i innowacyjnych spo-
sobów projektowania z użyciem stali Strenx. Każdy certyfikowany produkt lub jego element może być dostar-
czony ze znakiem „My Inner Strenx”. To przekłada się na pewność co do najwyżej jakości wykonania całości. 
„Dołączenie naszej firmy do programu My Inner Strenx wpisuje się w strategię innowacyjnego rozwoju naszych 
produktów – mówi Mariusz Golec, prezes zarządu Wielton S.A. – Utworzone przez nas Centrum Badawczo-
-Rozwojowe umożliwiające testowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych przyczep i naczep na etapie projek-
towania i prototypowania idealnie wpisuje się w zacieśnienie współpracy z firmą SSAB w ramach programu. 
Obecni podczas wręczenia certyfikatu przedstawiciele Wieltonu nie kryli zadowolenia. Bliska współpraca 
z SSAB już teraz przekłada się na przyspieszony rozwój produktów i metod ich wytwarzania. 
„Z firmą SSAB współpracujemy od ponad 11 lat i aktualnie nasza kooperacja ma charakter wielopłaszczyznowy. 
Sama transakcja i zamówienie odpowiedniego gatunku stali jest poprzedzone wcześniejszą pracą zespołu zbudo-
wanego zarówno z konstruktorów i technologów naszej spółki, jak i reprezentantów SSAB. Taka forma współpra-
cy pozwala na szybki przepływ informacji w zakresie najnowszych gatunków i sprawne wykorzystanie ich w naj-
nowszych konstrukcjach produktów marki Wielton” – mówi Bartosz Strugacz, dyrektor ds. zarządzania łańcuchem 
dostaw.
„W parze z nowymi gatunkami stali idą nowe metody ich łączenia. Stale o granicy plastyczności powyżej 
700 Mpa wymagają odmiennego traktowania. Jesteśmy na etapie poszukiwań optymalnej metody łączenia tych 
stali – wyjaśnia Tomasz Wypchło, dyrektor operacyjny. – Jako pierwsi 
w naszej branży stosujemy przy łączeniu wysokowytrzymałych gatunków 
spawanie hybrydowe, które w jednym procesie łączy spawanie laserowe 
i metodą GMA (inaczej MAG: spawanie elektrodą topliwą w osłonie ga-
zów aktywnych). Obecnie funkcjonujące na rynku normy nie określają 
w sposób jednoznaczny korelacji pomiędzy metodą standardową a hy-
brydową. Wszystkie nasze nowo wdrażane podzespoły, w których wy-
korzystujemy tę metodę, przechodzą próby wytrzymałościowe w nieza-
leżnych placówkach badawczych. Prędkość spawania z wykorzystaniem 
metody hybrydowej może osiągać wartość czterokrotnie wyższą niż 
w metodach standardowych, co w efekcie przekłada się na znaczną po-
prawę produktywności”.
„Cały czas poszukujemy metod na 
obniżenie masy własnej naszych 
pojazdów – dodaje Bartosz Stru-
gacz. – SSAB oferuje bardzo sze-
roki wachlarz trudnościeralnej stali 
o podwyższonej wytrzymałości. 
Elementy narażone na ścieranie, 
czyli przede wszystkim skrzynie 
wywrotek montowane na podwo-
ziach ciężarówek oraz naczep wy-
wrotek typu half-pipe (rynnowych) 
wykonujemy z trudnościeralnej 
stali marki Hardox. W konstrukcji 
ram naczep kurtynowych i skrzy-
niowych oraz  wywrotek używamy 
stali Strenx 700. SSAB jest naj-
większym dostawcą Wieltonu w tej 
grupie asortymentowej.”

Tomasz Wypchło, 
dyrektor produkcji, Wielton

„
 Jako pierwsi w naszej bran-

ży stosujemy przy łączeniu 
wysokowytrzymałych gatunków 
spawanie hybrydowe, które 
w jednym procesie łączy spawa-
nie laserowe i metodą GMA”

Jacek Kurowski, dyrektor marketingu firmy Wielton (drugi z lewej), odbiera 
w Sztokholmie certyfikat „My Inner Strenx”. Ze strony SSAB towarzyszą mu:
Katarzyna Kusza – kierownik marketingu Polska i CEE, Łukasz Piechal – regio-
nalny kierownik sprzedaży oraz Tobias Svensson – prezes zarządu SSAB Poland.

Bartosz Strugacz, 
dyrektor ds. zaopatrzenia,
Wielton

„
 Cały czas poszukujemy 

metod na obniżenie masy wła-
snej naszych pojazdów”
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ny ludzkości. Dlatego będąc 

obecnym na uroczystym fi nale 

Swedish Steel Prize, nikt nie jest 

biernym odbiorcą, ale raczej 

współuczestnikiem potężnej 

„burzy mózgów”, która zostawia 

ślad w sposobie pojmowania 

rzeczywistości. 

Czołowa czwórka 

W 2015 r. do finału zakwa-

lifikowały się: noże do roz-

drabniaczy trzciny cukrowej 

firmy Fácil System z Brazylii, 

system transportu kolejowego 

Futran firmy Milotek Pty Ltd 

z RPA, leśny kombajn zrębo-

wy Scorpion firmy Ponsse 

z Finlandii oraz łatwy do 

adaptacji segment wysięgni-

ka (ang. Boom Buster) dźwi-

gu gąsienicowego CC-8800-1 

opracowany przez niemiecki 

oddział firmy Terex. 

Urządzenia te łączy nie tyl-

ko zastosowanie gatunków stali 

o wysokiej wytrzymałości, ale 

przede wszystkim uzyskane 

dzięki tym materiałom rezul-

taty, wśród których czołowe 

miejsce zajmuje ograniczenie 

kosztów produkcji i eksploatacji 

oraz podniesienie wydajności 

urządzeń. Noże Fácil System 

z ostrzami wykonanymi z trud-

nościeralnej stali Hardox 600 

mogą pracować bez wymiany 

nawet 15 dni, czyli ośmiokrot-

nie dłużej niż typowe, używane 

wcześniej. Dzięki dodatkowym 

segmentom, posiadacz dźwigu 

CC-8800-1 może stosunkowo 

małym kosztem niemal po-

Strenx na wzmocnienie

Scorpion firmy Ponsse wykorzystuje m.in. stal wysokiej wytrzymałości nowej marki Strenx, która pojawiła 
się na rynku wiosną 2015 r. 
Stal Strenx jest przeznaczona do wszystkich zastosowań, w których wysoka wytrzymałość musi być rów-
noważona niską masą. Może być wykorzystywana w pojazdach, maszynach budowlanych, a ze względu 
na swoje właściwości szczególnie przydatna będzie dla producentów żurawi. Strenx to również doskonały 
materiał do budowy maszyn rolniczych, taboru kolejowego lub elementów platform wiertniczych. 
„Strenx obejmuje trzy grupy wyrobów: Optim, Weldox i Domex marki SSAB i poprzednio Ruukki. Repre-
zentuje ponad 50 lat naszego doświadczenia w dziedzinie stali o wysokiej wytrzymałości” – mówi Gregoire 
Parenty, szef działu rozwoju rynku w SSAB. 
Strenx oferuje najszerszy w skali globalnej wybór stali konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości. Granice 
plastyczności zawierają się w przedziale od 600 do 1300 MPa. Oznacza to, że Strenx jest najbardziej wy-
trzymałą stalą konstrukcyjną dostępną na rynku. Proponowana jest w postaci blach, taśm i rur o grubości 
od 0,7 do 160 mm. 
„Udzielamy pełnego wsparcia konstruktorom i klientom, pomagając im w przejściu na stal Strenx. Dzieląc się 
bogatym doświadczeniem i szeroką wiedzą w dziedzinie stali, jesteśmy w stanie zagwarantować optymalne 
rezultaty w zakresie parametrów i wydajności produktu końcowego” – dodaje Gregoire Parenty.

Szczególny charakter na-

grody uwypuklają poprzedza-

jące jej wręczenie seminaria. 

Prelegenci mówią o kondycji 

współczesnego świata, panu-

jących tendencjach i nowych 

pomysłach, wykorzystujących 

potencjał naukowy i technicz-

Laureatem nagrody Swedish Steel Prize 2014 
był BiełAZ, który wykorzystał stal o wysokiej 
wytrzymałości w konstrukcji „największej 
ciężarówki świata”, wozidła BiełAZ 75710. 

Pierwszymi członkami programu SSAB „My Inner Strenx” były 
polskie firmy Feber i KH-Kipper. Widoczna na zdjęciu naczepa Feber 
wykonana ze stali o wysokiej wytrzymałości ma stosunkowo niską 
masę własną i z powodzeniem wytrzymuje trudy eksploatacji. 

Nagrodzony kombajn zrębowy Ponsse 
Scorpion wykorzystuje stal o wysokiej 
wytrzymałości w konstrukcji podwozia oraz 
nietypowego, rozwidlającego się wysięgnika. 

SSAB jest również producentem stali Armox, 
stosowanej jako opancerzenie chroniące przed 
ostrzałem z broni palnej oraz eksplozją granatu 
lub innego ładunku wybuchowego. 

Walcownia w zakładzie SSAB w Oxe-
lösund w Szwecji. Za wysoką jakość 
i pożądane właściwości stali odpowiada 
zaawansowana technologia produkcji. 

Laureat Swedish Steel Prize University Challenge 2015 
Thomas Stenberg, student Królewskiego Instytutu 
Technologicznego w Sztokholmie. Opracował nowatorską 
metodę kontroli jakości połączeń spawanych. 

www.truck-van.pl
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dwoić jego wysięg i oszczędzić 

sobie kupna nowej maszyny. 

Dodatkową zaletą segmentów 

jest możliwość transportowania 

ich w standardowych, otwartych 

kontenerach, co ogranicza kosz-

ty przewozu. 

System transportu Futran 

jest rozwiązaniem z pograni-

cza science-fi ction, przystoso-

wanym do szybkiego montażu 

i eksploatacji na dziewiczych 

terenach, pozbawionych infra-

struktury. Jest to rodzaj automa-

tycznej kolejki napowietrznej, 

która wykorzystuje stal wysoko-

wytrzymałą Strenx 700 i trud-

nościeralną Hardox 650 m.in. 

w konstrukcji wsporników, to-

rów oraz koleby używanej do 

transportu ładunku. Dzięki 

temu ma niską masę i oferuje 

znaczne oszczędności w porów-

naniu z tradycyjnymi materiała-

mi. Stworzona przede wszystkim 

jako alternatywa dla pojazdów 

kołowych w transporcie kopal-

nianym, może zdaniem pro-

jektantów być wykorzystywana 

w terminalach przeładunko-

wych i magazynach, a także wy-

ręczyć tradycyjną kolej w trans-

porcie ładunków, a tramwaje 

w przewożeniu ludzi. 

Bardziej nawet imponująco 

prezentuje się Scorpion fi rmy 

Ponsse. W porównaniu z trady-

cyjnymi kombajnami zrębowy-

mi wyróżnia się ciekawą budo-

wą, która radykalnie zwiększa 

ergonomię i bezpieczeństwo 

pracy. Typowe maszyny tego 

typu mają wysięgnik z głowicą 

ścinającą umieszczony przed 

kabiną. Operator musi więc 

niejako „spoglądać przez ra-

mię” na wykonywaną pracę. 

W Scorpionie wysięgnik umo-

cowany jest do „widelca”, który 

obejmuje kabinę po bokach. 

Dzięki temu operator bez prze-

szkód obserwuje miejsce akcji. 

Zawieszenie utrzymuje kabinę 

w niezmiennej pozycji wzglę-

dem podłoża, niezależnie od 

harców ośmiokołowego pod-

wozia, którego głównym ele-

mentem jest unikalna, trzyczę-

ściowa rama – zwykle występuje 

dwuczęściowa. W wysięgniku 

użyta została stal o wysokiej 

wytrzymałości Strenx 700 MC 

Plus, podwozie wykorzystuje 

Strenx 700, a głowica ścinająca 

trudnościeralną Hardox 500. 

Koncern SSAB specjalizuje się w produkcji 
gatunków stali, która odpowiada na potrzeby 
najbardziej zaawansowanych konstrukcji 
stosowanych w transporcie, budownictwie, 
branży wydobywczej i rolnictwie. 

Dzięki tym materiałom maszy-

na jest lżejsza, łatwiej pokonuje 

leśne wertepy, pracuje bardziej 

wydajnie i zużywa mniej pali-

wa. 

A zwycięzcą jest…

Z kuluarowych spekulacji wy-

łaniał się jeden faworyt. I choć 

nagrodę publiczności (przy-

znaną po raz pierwszy w 2014 

– wcześniej była to nagroda in-

ternautów) zdobyły dodatkowe 

segmenty przedłużające ramię 

dźwigu fi rmy Terex, to Swedish 

Steel Prize 2015 zgodnie z prze-

widywaniami powędrowała do 

fi ńskiej fi rmy Ponsse. 

www.pozkrone.pl

W 2014 r. wygrał BiełAZ za 

wykorzystanie stali o wysokiej 

wytrzymałości w zawieszeniu 

„największej ciężarówki świa-

ta”, wozidła sztywnoramowego 

75710 o długości przeszło 20 m 

i imponującej ładowności 450 t. 

Wśród nowatorskich pomy-

słów, jakie gromadzi konkurs 

Swedish Steel Prize stosunkowo 

często zdarzają się innowacje 

z szeroko rozumianego sekto-

ra motoryzacyjnego. Pomimo 

napływu coraz to nowych i sta-

le doskonalonych materiałów, 

ostatnie słowo wciąż należy do 

stali. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, SSAB
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M iędzynarodowe jury składające się 

z dziennikarzy pism branżowych 

wybrało: Iveco Eurocargo, Volks-

wagena Transportera, Nissana NP300 Na-

vara oraz Iveco Magelys. Wyniki ogłoszono 

podczas targów dla branży przewozowej 

i transportu miejskiego – Solutrans, odby-

wających się co dwa lata w Lyonie oraz na 

wystawie Busworld w Kortrijk. 

Do kolekcji

Jury złożone z 25 dziennikarzy re-

prezentujących europejskie czasopisma 

branżowe doceniło Iveco Eurocargo za 

„największy wkład w efektywność trans-

portu drogowego ocenianą według takich 

kryteriów jak: innowacyjność technicz-

na, komfort, bezpieczeństwo, właściwości 

jezdne, zużycie paliwa, oddziaływanie na 

środowisko naturalne i całkowity koszt 

posiadania i użytkowania (TCO). To już 

czwarta taka nagroda zdobyta przez wło-

skiego producenta. Wcześniej przyznano 

tytuł „Międzynarodowego Samochodu 

Ciężarowego Roku 2013” Stralisowi, „Mię-

dzynarodowego Samochodu Dostawczego 

Roku 2015” Daily i również w tym roku 

– „Międzynarodowego Autokaru Roku 

2016” Magelysowi. 

„Wprowadzając nowy średni samochód 

ciężarowy, fi rma Iveco po raz kolejny pod-

nosi poprzeczkę w bardzo konkurencyjnym 

segmencie, w którym Eurocargo stanowi 

punkt odniesienia dla rynku już od 25 lat” 

– powiedział Gianenrico Griffi  ni, przewod-

niczący jury konkursu. 

„Jesteśmy bardzo dumni z tego wyrazu 

uznania dla nowego Eurocargo – przyja-

znego ludziom i środowisku. To najnowsza 

generacja modelu, sprzedanego w liczbie 

pół miliona egzemplarzy na całym świecie, 

który od lat pozostaje liderem segmentu 

średnich pojazdów ciężarowych w Euro-

pie. W ciągu ostatnich 4 lat zdobyliśmy 

analogiczne tytuły we wszystkich katego-

riach. To absolutny rekord. Jesteśmy jedy-

nym producentem pojazdów ciężarowych 

Wielcy zwycięzcy 2016
Znamy już ciężarówkę, pojazd dostawczy, pikapa i autokar roku 2016. 
Podwójnym wyróżnieniem może się cieszyć Iveco.
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i autobusów, który aktualnie produkuje aż 

4 ‘samochody roku’. Dowodzi to rozma-

chu inwestycji naszej grupy w odnowienie 

oferty produktów, a także naszej pozycji li-

dera technologii, takich jak Hi-SCR, która 

jest wykorzystywana w silnikach Euro 6”

– powiedział Pierre Lahutte, prezydent 

marki Iveco, odbierając nagrodę podczas 

uroczystej kolacji w Lyońskiej Izbie Han-

dlowej. 

Iveco Eurocargo w wyścigu o tytuł 

„Truck of Th e Year 2016” pokonało Re-

nault serii C/K oraz Forda Otosan Cargo 

Construction.

Eurocargo spełnia wymagania normy 

Euro 6 w zakresie emisji spalin dzięki za-

stosowaniu tylko jednego systemu kontroli 

emisji, czyli technologii Hi-SCR z pasyw-

nym fi ltrem cząstek stałych (patrz: Truck 

& Van nr 11/2015).

Po raz trzeci 

Natomiast tytułem pojazdu dostawczego 

roku 2016 wyróżniono Volkswagena T6. 

Nadało go jury składające się z 24 euro-

pejskich dziennikarzy. To już trzecie takie 

wyróżnienie dla Transportera (poprzednie 

zdobyło T4 w 1992 i T5 w 2004 roku). 

Statuetkę odebrał dr Eckhard Scholz, pre-

zes zarządu marki Volkswagen Samochody 

Użytkowe z rąk Jarlatha Sweeneyego, prze-

wodniczącego jury. 

„Prestiżowy tytuł International Van of the 

Year 2016 dla modeli serii T jest mocnym 

symbolem osiągnięć naszej załogi, która 

sprawiła, że ta pochodząca z Hanoweru iko-

na została najlepszym vanem – powiedział 

Dr Scholz. – W tym wyjątkowo dla nas cięż-

kim czasie cieszymy się z tego wyróżnienia 

szczególnie mocno i traktujemy je jako po-

zytywny sygnał i zachętę do udanego startu 

w rok 2016”.

Volkswagen Transporter pokonał Fiata 

Doblo Cargo i swojego mniejszego brata 

– Caddy.

Od rozpoczęcia produkcji pierwszej 

generacji Transportera, czyli od przeszło 

65 lat, sprzedano ponad 12 mln tych aut. 

Wszystko wskazuje na to, że szósta gene-

racja będzie również cieszyła się powodze-

niem (patrz: Truck & Van nr 5 i 6/2015). 

Po raz trzeci w historii przyznano rów-

nież w tym roku tytuł „Pick-up of Th e Year”. 

Za najlepszego pikapa roku 2016 uznano 

Nissana NP300 Navara. Jurorzy pochwalili 

ten model za znakomite właściwości jezdne 

na drogach utwardzonych, sprawność tere-

nową, mocny silnik oraz dużą ładowność. 

NP300 Navara przeszedł wnikliwe testy 

uwzględniające m.in. stosunek wartości do 

ceny. Pikapy sprawdzano także pod wzglę-

dem przydatności jako narzędzie pracy, po-

równując m.in. ich możliwości holowania 

przyczep. NP300 w tej rywalizacji pokonał 

Mitsubishi L200 i Forda Rangera.

Nowy NP300 Navara łączy wysoki kom-

fort i kulturę pracy z wyjątkową sprawno-

ścią terenową, wytrzymałością i ładowno-

ścią, z których słynęła Navara poprzedniej 

generacji (patrz: Truck & Van nr 11/2015). 

„Ta prestiżowa nagroda uświetniła 80-le-

cie obecności Nissana w segmencie pika-

pów. Rygorystyczne testy, przeprowadzo-

ne przez jurorów plebiscytu, potwierdziły 

solidność i innowacyjność nowego NP300 

Navara” – powiedział Philippe Guérin-Bo-

utaud, wiceprezes Nissana i dyrektor działu 

samochodów użytkowych.

„Nissan jest dobrze znany europejskim 

klientom jako producent wytrzymałych 

i mocnych samochodów terenowych oraz 

przełomowych crossoverów. Nowy NP300 

Navara łączy w sobie największe atuty tych 

dwóch segmentów. To przełomowy pic-

kup – solidny jak samochód terenowy oraz 

elegancki i oszczędny jak crossover” – do-

dał Ponz Pandikuthira, dyrektor działu sa-

mochodów użytkowych w Nissan Europe. 

Produkcja nowego Nissana NP300 Navara 

rozpoczęła się w listopadzie w Barcelonie. Sa-

mochód będzie dostępny w salonach sprze-

daży w całej Europie od stycznia 2016 roku. 

Liczy się TCO

Drugi tytuł, który w tym roku przypadł 

Iveco, to „Coach of the Year 2016”, który 

został przyznany przez jury składające się 

z 22 branżowych dziennikarzy w Kortrijk 

autokarowi Iveco Magelys.

„Jury było pod szczególnym wrażeniem 

zespołu napędowego spełniającego normę 

Euro 6, zastosowanego w autokarze Magelys 

Pro. Producent skupił się na optymalizacji 

kosztowej pojazdu i aktywnego obniżenia 

całkowitego kosztu posiadania (TCO) dla 

operatorów” – podkreślił w swoim przemó-

wieniu Stuart Jones, przewodniczący jury. 

Iveco Magelys pokonał Neoplana Skyli-

nera, Setrę S 516 HDH, Sunsundegui SC7, 

Temsę HD12 i VDL Futura MD. Na korzyść 

Magelysa przede wszystkim przemawiała 

stosunkowo niska cena pojazdu w stosunku 

do oferowanego komfortu. Włoski autokar 

napędza 9-litrowy silnik FPT Cursor, który 

w wersji Euro 6 spala o 10% mniej paliwa 

niż Euro 5. W silniku zastosowano najnow-

szej generacji wtrysk common rail, zainsta-

lowany pod pokrywą zaworów. Pozwoliło to 

znacznie wyciszyć wnętrze pojazdu. Normę 

Euro 6 jednostka spełnia dzięki systemowi 

redukcji katalitycznej HI-SCR. ▐

KD
Fot. K. Dziewicka, I veco, Nissan
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Z 
 danych Eurostatu wynika, że sektor 

 transportu drogowego jest w Europie 

 zdecydowanym liderem, jeżeli chodzi 

o ilość przewiezionych towarów wyrażony 

w miliardach tonokilometrów. Potencjał 

rozwojowy tego typu transportu ciągle ro-

śnie, a więc wzrastają także oczekiwania 

co do środków transportu. W wielu przy-

padkach to właśnie odpowiedni sprzęt na 

pojeździe gwarantuje sprawne przeprowa-

dzenie operacji załadunku i wyładunku, 

szczególnie wtedy, gdy krawędź załadunko-

wa znajduje się wysoko. Dlatego producen-

ci dwoją się i troją, by niemal dla każdego 

i pod każdy pojazd użytkowy dopasować 

windę załadunkową. Ich ofertę uzupełnia-

ją różnorodne możliwości rozbudowy oraz 

wyposażenie dostosowane do specyfi cznych 

potrzeb i wymagań. 

Windy hydrauliczne stanowią dziś ele-

ment zabudowy i montowane są najczęściej 

już na etapie produkcji nadwozia pojazdu. 

Najmniejsze rozwiązania mają udźwigi 

rzędu 500 kg, najcięższe osiągają 4000 kg, 

a specjalne do 9000 kg. Większość modeli 

ciężkich wykonanych jest ze stali, co wpły-

wa na zwiększoną wytrzymałość, a więc 

i nośność. Nie każdy jednak producent ofe-

ruje aż tak „duże” rozwiązania. Najczęściej 

udźwigi najpopularniejszych wind kończą 

się na 3000 kg. To taka górna granica dla 

wymagającej dystrybucji. Zdarzają się jed-

nak ładunki cięższe, z którymi w dodatku 

musi poradzić sobie tylko kierowca. Obsa-

da jednoosobowa w transporcie to przecież 

standard. Dobrze więc, gdy ma on wtedy do 

dyspozycji windę „do zadań specjalnych”.

Nawet 1,5 tony

Hydrauliczne platformy załadowcze zali-

czane są do maszyn zwanych dźwignikami. 

Jest to połączenie dwóch podtypów tych 

urządzeń: dźwigników tłokowych (ponie-

waż przemieszczanie podestu platformy 

z ładunkiem jest następstwem wtłaczania 

pod ciśnieniem oleju hydraulicznego do 

cylindra) oraz dźwigników przewoźnych, 

które przystosowane zostały do pracy 

w różnych miejscach w efekcie zamonto-

wania ich do podwozia pojazdu. Platfor-

my takie kwalifi kuje się także do urządzeń 

transportu bliskiego, w kategorii podestów 

ruchomych i zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dn. 7 grudnia 2012 r. 

w sprawie rodzajów urządzeń technicz-

nych podlegających dozorowi kontrolo-

wane muszą być we wszystkich fazach, od 

prac konstrukcyjnych, przez wytwarzanie, 

użytkowanie po wszelkie naprawy i mo-

dernizacje powstałe w wyniku nadmiernej 

lub niewłaściwej eksploatacji. W przypadku 

montażu platformy na pojeździe, użytkow-

nik zobowiązany jest do zgłoszenia tego fak-

tu we właściwym dla niego oddziale UDT ce-

lem dopuszczenia do użytkowania. Według 

informacji Urzędu Dozoru Technicznego 

w Polsce liczba zarejestrowanych podestów 

załadowczych na dzień 20 listopada 2015 r. 

wyniosła 51 398 szt.

Silne platformy załadunkowe dzięki wy-

sokiej obciążalności i dużym rezerwom 

udźwigu, stanowią podstawę dla wydajnych 

procesów transportowych. 

WindąWindą do nieba do nieba
Hydrauliczne platformy załadowcze to urządzenia wspomagające prace przeładunkowe 
i w znaczący sposób odciążające oraz przyśpieszające pracę ludzką. Są szczególnie przydatne 
do transportu dystrybucyjnego, ale rynek proponuje też rozwiązania ciężkie i specjalne 
o nośności od 3000 do 9000 kg.

Bär Cargolift Standard BC3000S4 
to największa winda z serii Cargolift. 
Z momentem obciążenia 30 kNm 
(liczonym od ładowności 3 t) jest 
w stanie podnieść jednocześnie 
2 ciężkie europalety wraz 
z elektrycznym wózkiem paletowym. 

Rozładunek często odbywa się w miejscach 
o dużym natężeniu ruchu samochodowego, 
co grozi potrąceniem operatora przez inny pojazd. 
W celu zminimalizowania tego zagrożenia 
dostęp do sterowania i pozostałych komponentów 
windy umieszczono po przeciwnej stronie kolumny 
kierownicy.
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Takie rozwiązania są obecnie najbardziej 

powszechne w transporcie o dmc powyżej 18 t.

Wyróżnia się tu windy tzw. standardowe, któ-

re można transportować w pozycji pionowej 

jako tylna ściana pojazdu lub w pozycji po-

ziomej (złożonej) z tyłu pod skrzynią ładun-

kową. Rozwiązania składane pod podłogę 

osiągają maksymalny udźwig do 3000 kg. Są 

skomplikowane, ale praktyczne. Zdarza się, 

że przy załadunku czy rozładunku platforma 

może nie być potrzebna. Tymczasem windę 

standardową, przewożoną pionowo, trzeba 

opuszczać za każdym razem, gdy chcemy 

wejść do ładowni. Występują także windy 

specjalizowane tzw. kolumnowe, gdzie siłow-

niki podnoszące pracują w pozycji pionowej, 

co umożliwia ich pracę na wielu poziomach 

wysokości przy jednoczesnym utrzymaniu 

równoległości platformy w stosunku do pod-

łoża (istotne przy załadunku samochodów).

Standardowo hydrauliczna platforma za-

ładowcza jest przykręcana do ramy pojazdu, 

co jednak ogranicza ładowność. Typowe 

rozwiązania w klasie heavy (2500÷3000 kg) 

ważą 450÷640 kg, ale najcięższe, specjalne 

mogą zabrać nawet do 1500 kg z ładowno-

ści ciężarówek, naczep oraz przyczep. A to 

może mieć już znaczenie. Warto więc do-

kładnie wiedzieć, do jakich celów potrzebna 

jest nam winda typu XXL.

Standardowe, czyli zamykane

Standardowa winda załadowcza to taka, 

która zamyka się na tylną ścianę ładowni. 

Składa się ona z platformy, agregatu hydrau-

licznego z zasilaniem 24 V, bocznego pulpi-

tu sterowniczego (opcja), urządzenia zabez-

pieczającego przed wjechaniem pod pojazd 

z tyłu, ramy skrętnej, siłowników podnosze-

nia, siłowników przechylania, rury statywu, 

włącznika kablowego (opcja) oraz grupy 

mniejszych, aczkolwiek ważnych elemen-

tów jak: przełącznik przechylania, czuj-

nik nachylenia, sterowanie nożne (opcja), 

lampki ostrzegawcze (opcja) czy szyna 

zatrzymująca wózek przed stoczeniem 

(opcja). Siłowniki hydrauliczne, w standar-

dzie, powinny być chronione przed korozją 

i kamieniami przez osłony gumowe. Rów-

nomierne otwieranie platformy, również 

zimą przy zgęstniałym oleju zapewniać 

powinny siłowniki po-

dwójnego działania 

(otwieranie platformy 

następuje przy pomocy 

silnika, a nie grawitacyj-

nie).

Niezależnie od wiel-

kości windy – jej nośno-

ści – elementy składowe 

tych urządzeń są iden-

tyczne. Różnica dotyczy 

przede wszystkim mocy 

agregatu hydraulicznego 

i siłowników podnosze-

nia oraz wytrzymałości 

i konstrukcji sworzni 

i samej platformy. Roz-

wiązania zamykane są obecnie najpopu-

larniejsze, ponieważ mają duże nośności, 

można ich używać do załadunków z rampy, 

platforma pełnić może bezpośrednią rolę 

drzwi zamykających ładownię, a przy okazji 

jest w stanie utrzymać w niej zimno w przy-

padku zabudów chłodniczych. Windy takie 

nie są też bardzo skomplikowane i mają opi-

nię trwałych i mało awaryjnych. Bo jak wie-

my, im bardziej skomplikowane urządzenie, 

tym konserwacja musi być skrupulatniej-

sza. Dotyczy to zwłaszcza wind typu slider, 

a więc chowanych pod podwoziem. Są one 

narażone w większym stopniu na działanie 

brudu wychlapywanego spod kół niż ele-

menty windy standardowej.

A do czego potrzebna jest winda o no-

śności powyżej 4 ton? Przyda się podczas 

wykonywania szerokiego zakresu usług 

transportowych uniwersalnymi pojazdami 

kontenerowymi, a więc wtedy, gdy ładunki 

są różne pod kątem masy i gabarytów. Zda-

rzają się ładunki, które mają specyfi czny 

rozmiar oraz kształt – wtedy tabor powi-

nien być dostosowany do niestandardowych 

przesyłek. Jeśli w jednym kierunku wykonu-

jemy typowy transport dystrybucyjny palet, 

ale w drugą stronę zdarza się nam przewieźć 

ciągnik rolniczy, ciężką maszynę czy wózek 

widłowy, warto mieć takie urządzenie dźwi-

gowe, dzięki któremu załadunek przebie-

gnie szybko, sprawnie i bezpiecznie.

Przy wyborze windy zazwyczaj pierwszym 

kryterium jest jej udźwig. Uważajmy jednak, 

podawany nominalnie nie mówi wszystkie-

go o tym, jakie ciężary winda jest w stanie 

podnieść. Winda, podobnie jak wiele innych 

urządzeń dźwigowych ma na platformie jed-

no miejsce, w którym osiągany jest udźwig 

nominalny. Jest to najczęściej od 600 do 

1200 mm od miejsca mocowania platformy 

z ramionami windy. Dopiero obie wartości 

– długość ramienia udźwigu i ciężar nomi-

nalny dają po przemnożeniu wartość na-

zywaną momentem udźwigu, która mówi 

o rzeczywistej „sile” danego urządzenia. Dla 

przykładu, jeśli długość ramienia udźwigu 

zostanie dwukrotnie zwiększona np. w przy-

Dautel DL 3000S to najmocniejsza winda 
tego niemieckiego producenta. Ma udźwig 
3000 kg liczony na ramieniu 1000 mm 
i napędza ją silnik o mocy 3 kW. Pomimo 
wykonania jej z aluminium (profile 40 mm) 
przy najdłuższej platformie 2805 mm waży 
aż 695 kg. 

Automatyczne odchylenie platformy 
w dół na podłożu i samopoziomowanie przy 
podnoszeniu, dzięki zastosowaniu przekładnika 
ciśnienia, zależne jest od położenia 
platformy. Z tego powodu nawet przy długich 
platformach nie jest możliwe niekontrolowane 
nagłe odchylenie windy w dół.

Winda zamykana Dhollandia DH-LSU.40 
została skonstruowana dla udźwigu od 
3000 do 4000 kg. Aby osiągnąć taki 
udźwig, DH-LSU.40 została wyposażona 
w sworznie o większej średnicy, 
wzmocnioną platformę i ramę oraz 
przystosowane cylindry hydrauliczne. 

ul. Półłanki 33, 30-858 Kraków – Tel. +48 12 260 61 10
ul. Jarzębinowa 92, 11-034 Stawiguda k. Olsztyna

Tel. +48 89 512 17 99
ul. Skrajna 3C, 62-080 Sierosław k. Poznania 

Tel. +48 695 301 305

DHOLLANDIA – rodzinna firma z tradycją od 1968 roku w wytwarzaniu 
profesjonalnych hydraulicznych wind załadowczych: 

Naszym klientom zapewniamy mobilny serwis 24h na po-
łudniu (tel. 500 130 766) i północy Polski (tel. 500 081 188).

Jako pierwszy producent wind załadowczych wpro-
wadziliśmy cynkowanie jako standardowe zapezpieczenie 
antykorozyjne elementów stalowych naszych wind!

 roczna produkcja to ponad 40 000 sztuk;
 gama produktów o udźwigu od 250 do 16 000 kg;
 5 zakładów produkcyjnych i profesjonalna sieć;
 45 lat nieprzerwanej działalności, stabilności, 
 rozwoju oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszym 
 klientom i dostawcom.
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noszenia do około 1400 mm poniżej pozio-

mu dachu. Ze względu na fakt, że windy te 

nie mają poziomej belki siłownika, sprawdzą 

się tam, gdzie wysokość prześwitu zabudowy 

jest najważniejsza (bardzo niski poziom pod-

łogi i bardzo cienki profi l poprzeczny dachu). 

Bardzo często windy te są montowane także 

jako windy wewnętrzne lub ruchome pozio-

my: platformy ze zblokowanym poziomym 

położeniem (brak siłowników przechyłu) 

poruszają się wewnątrz pomiędzy niższym 

i wyższym poziomem. Najczęściej takie roz-

wiązanie jest połączone z drugą zewnętrzną 

windą (wielopoziomową windą, windą typu 

slider lub hydrauliczną rampą). 

Windy kolumnowe mogą być także wy-

posażone w dolną belkę, co w parze z dwo-

ma siłownikami przechyłu realizuje funkcję 

pochylania platformy. Także służą one do 

załadunku i rozładunku pojazdów z kilko-

ma poziomami podłogi lub z ruchomymi 

poziomami. Mają obudowę siłownika na 

poziomie lub poniżej poziomu podłogi 

pojazdu i dzięki temu wysokość wewnętrz-

na zabudowy w miejscu montażu windy 

pozostaje niezmieniona. Windy te jednak 

są niewłaściwe do montażu na pojazdach 

o bardzo niskim poziomie podłogi zabu-

dowy. Potrafi ą jednak podnosić ładunek na 

wysokość do około 3000 mm nad ziemię lub 

1150 mm poniżej poziomu dachu. Ale jeśli 

platforma ma podnosić więcej niż 1150 mm

poniżej poziomu dachu, można zmody-

fi kować konstrukcję dachu tak, żeby pro-

wadnice wychodziły ponad jego poziom. 

Wszystkie windy kolumnowe powinny być 

wyposażone w poręcze bezpieczeństwa po 

2, 3 lub 4 stronach, w opcji proponowane są 

rollstopy albo składane lub boczne najazdy.

Sprawna to zadbana winda

Windy załadunkowe to urządzenia za-

montowane na zewnątrz pojazdu, a więc 

szczególnie narażone na działanie kurzu, 

błota, solanki. Oddziałują na nie również wa-

runki atmosferyczne. Nic więc dziwnego, że 

w ostatnich latach producenci włożyli wiele 

wysiłku w antykorozyjne zabezpieczenia. 

Z reguły w standardzie wszystkie części sta-

lowe windy zabezpieczone są antykorozyjnie 

w procesie katodowego lakierowania zanu-

rzeniowego (KTL). Sama platforma jest też 

dobrze zabezpieczona przed korozją. Wyma-

ga jednak dość częstej konserwacji. Szcze-

gólnie wrażliwymi elementami są suwnice 

i siłowniki służące do wysuwu windy. Każdy 

użytkownik powinien raz w tygodniu wyczy-

ścić je z kurzu, błota i innych zanieczyszczeń, 

które dostały się tam spod kół pojazdu pod-

czas jazdy, oraz nasmarować. Co prawda one 

także są dobrze zabezpieczone (m.in. osłona-

mi gumowymi), niemniej zaniedbanie tego 

obowiązku może skończyć się usterką. Nie jest 

to operacja skomplikowana. Można to zrobić 

samemu, więc nie skutkuje to dodatkowymi 

padku długiej platformy, wówczas udźwig 

windy zostaje zredukowany o połowę.

Kolumnowa, czyli inna wersja 
autotransportera

Wielopoziomowe windy kolumnowe bar-

dzo często spotkamy w parze z naczepami 

przewożącymi auta wyścigowe. Windy takie 

są bezpośrednio zaprojektowane do załadun-

ku i rozładunku pojazdów z kilku poziomów 

lub z naczep z ruchomą podłogą. Mają płaską 

platformę i zapewniają płynną jazdę między 

poziomami z różnych pozycji startowych. Ich 

cechą charakterystyczną są siłowniki pod-

noszące zamontowane pionowo. Wysokość 

podnoszenia sięga do około połowy wysoko-

ści zabudowy (windy odpowiednie dla 2 po-

ziomów o identycznej wysokości). Niekiedy 

spotyka się jeden siłownik podnoszący za-

montowany w prawej kolumnie windy oraz 

zestaw lin stalowych przechodzących przez 

profi l w dachu do połączenia z lewą prowad-

nicą platformy. Osiągają one wysokość pod-

Winda kolumnowa jest specjalistycznym rozwiązaniem 
przeznaczonym do ciężkich ładunków umieszczanych 
z dala od środka ciężkości (dalej do tyłu pojazdu). Jest 
bardzo często stosowana do transportu samochodów. 
Model o udźwigu 3000 kg może być użyty do pojazdów 
o masie własnej do 2000 kg. Do załadunku pojazdów 
o masie pomiędzy 2000 a 3000 kg odpowiedni jest 
model o udźwigu 4000 kg.

Palfinger posiada 
w ofercie różne windy 
zgodne z normą EN12642 
stanowiącą europejski 
standard zabezpieczenia 
towaru w pojazdach 
drogowych przez sztywną 
nadbudowę.

Dhollania DH-LSU.90 została skonstruowana do ekstremalnych 
obciążeń od 7500 do 9000 kg. To aktualnie najcięższy 
model na rynku. Wysokość platformy jest uzależniona od 
indywidualnego życzenia klienta. W standardzie są montowane 
hydrauliczne podpory stabilizujące. Istotnym elementem jest 
odpowiednio wzmocniona rama pojazdu do zamontowania 
tego typu windy. Na życzenie DH-LSU może zostać 
zmodyfikowana, aby służyć jako rampa najazdowa.

Zastosowanie systemu kamer Palfinger pozwala nie 
tylko obserwować obszar wokół pojazdu i bezpiecznie 
nim manewrować, ale także umożliwia kierowcy 
obsługę samej windy załadunkowej bez wychodzenia 
z pojazdu. Dostępne są różne wersje systemu 
przygotowane dla ciężarówek, naczep i przyczep.

W profesjonalnym transporcie 
dystrybucyjnym ważna jest łatwa 
i bezpieczna obsługa. Przejezdne, 
dwupunktowe sterowanie nożne lub 
przy pomocy pilota to optymalne 
wsparcie w pracy.
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HLS Sp. z o.o.
ul. Obornicka 1B
62-090 Bytkowo
Tel. 61 296 07 62
www.hls.pl 

Platformy załadunkowe – Wózki widłowe
Systemy wagowe

kosztami eksploatacji. Warto pamiętać także 

o cyklach konserwacji poszczególnych ele-

mentów opisanych w instrukcji obsługi. Nie 

wolno zapominać o smarowaniu łożysk, wy-

mianie oleju. Ważna jest także systematyczna 

kontrola akumulatora zasilającego jednostkę 

napędzającą siłowniki hydrauliczne. 

Jakie awarie zdarzają się w platformach 

załadunkowych najczęściej? Są to głównie 

usterki siłowników oraz suwnic. Wynikają 

właśnie z zaniedbania konserwacji przez 

użytkowników. Pozostawione błoto, kurz 

i inne zanieczyszczenia oraz brak smarowa-

nia utrudniają pracę tych elementów, siłow-

niki pracują coraz ciężej, aż po dłuższym 

czasie dochodzi do ich zatarcia.

Dobierając windę do samochodu, trzeba 

wziąć pod uwagę masę i wielkość ładunku, 

środek transportu i wagę operatora, np. cię-

żar ładunku 1000 kg, ręczny wózek z paletą 

Palfinger MBB V 4000 S to winda kolumnowa o ładow-
ności 4000 kg liczonej na ramieniu 1500 mm. Opraco-
wano ją specjalnie dla naczep piętrowych, gdzie potrzebny 
jest wjazd ładunku na wysokość 1900 mm. Dlatego 
niezbędne dla bezpieczeństwa są barierki. Urządze-
nie kontrolowane jest za pomocą technologii CAN-BUS. 
Platforma jest aluminiowa, natomiast portal ze stali 
nierdzewnej. Wbrew obawom, windy takie instaluje się 
bardzo prosto przez połączenie śrubowe z tyłu portalu.

Palfinger MBB C 2500/3000 S to najcięższy 
model tego producenta. C 2500 S przeznaczona 
jest do podnoszenia bardzo ciężkich ładunków 
o masie do 2,5 t. Dostępne są podesty 
zarówno wykonane z aluminium, jak i ze stali. 
Maksymalna dostępna długość to 2800 mm. 
Środek ciężkości to 750 mm. Mocniejszy model 
C 3000 S występuje ze środkiem ciężkości 
odsuniętym aż o 1250 mm.

ZHD 3000 to najcięższy model windy marki 
Zepro przewidziany do pracy dla najbardziej 
wymagających warunków. ZHD 3000 oferuje 
ładowność 3000 kg ze środkiem ciężkości 
odległym o 1000 mm od osi obrotu. Platforma 
zbudowana jest ze stali Domex o wysokiej 
wytrzymałości na rozciąganie, co przekłada się 
na niską masę własną. Maksymalna wysokość 
podnoszenia wynosi 1500 mm.

i jednym człowiekiem daje razem ok. 1200 kg.

Poza tym istotne jest też położenie środka 

ciężkości ładunku, czyli warto zawsze przed 

doborem windy spojrzeć w wykres jej udźwi-

gów. Obecnie krajowy rynek w całości należy 

do zagranicznych producentów, oferujących 

coraz nowocześniejsze platformy. ▐

Michał Mariański
Fot. Bär Cargolift, Dhollandia, Palfinger, 

Dautel, Zepro
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P rzewoźnicy muszą się zmagać ze 

zmieniającymi się cenami paliw, 

wzrostem cen pojazdów, ogranicze-

niami związanymi z nowoczesnymi techno-

logiami i zakazami wjazdu obowiązującymi 

na coraz większych obszarach w miastach. 

Wszystkie te czynniki wpływają na wzrost 

kosztów działalności transportowej, czy-

li uszczuplają budżety fi rm, zmuszając do 

baczniejszego przyglądania się kosztom. 

Kosztowny postęp

Kluczowym elementem kosztów fi rmy 

przewozowej są wydatki na paliwo. Stano-

wią one średnio 32%. Dlatego branża jest 

bardzo wrażliwa na zmiany cen oleju napę-

dowego. To główny czynnik, który wpływa 

na ograniczanie wydatków i podejmowanie 

decyzji zakupowych, w tym również doty-

czących opon. Gdy fi rma przewozowa ma 

podpisane długoterminowe kontrakty, wa-

hania cen oleju napędowego mogą bardzo 

mocno oddziaływać na jej kondycję. Przy 

drastycznym wzroście cen paliw, marża 

przewoźnika równie drastycznie redukuje 

się. Rzadko ceny za frachty są w takiej sytu-

acji negocjowane. 

Zagęszczający się ruch w miastach powo-

duje, że coraz więcej ulic zamkniętych jest 

dla pojazdów ciężarowych. Sprawia to, że 

właściciele fl ot muszą dokładnie przemyśleć, 

ile i jakie pojazdy chcą mieć w swoim taborze 

oraz ilu kierowców zatrudniać, aby w sposób 

najbardziej racjonalny wykorzystać swoje za-

soby. Na biznes transportowy mają również 

wpływ ograniczenia emisji spalin, sukcesyw-

nie wprowadzane od wielu lat. Tam gdzie 

obowiązują opłaty drogowe, preferowane są 

pojazdy, które spełniają najwyższe normy. 

Jednak należy również pamiętać, że za nowo-

czesne technologie, które ograniczyły emi-

sję szkodliwych substancji, trzeba zapłacić 

– ostatecznie płaci za to nabywca pojazdu. 

Postęp wywołuje również konieczność 

korzystania na większą skalę z usług wykwa-

lifi kowanych mechaników i odpowiednich 

narzędzi. Nowych pojazdów ciężarowych 

nie naprawi już kierowca, musi poprosić 

o pomoc serwis.

Lepiej i dłużej

Biorąc to pod uwagę, warto szukać 

oszczędności na różnych polach. Jednym 

z nich są opony, które stanowią 2 do 4% kosz-

tów działalności fi rmy transportowej. Co 

istotne ich jakość ma niebagatelne znaczenie, 

ponieważ mogą wpływać na zużycie pali-

wa, liczbę napraw i przestoje. Ekonomiczne 

opony klasy premium, które przyczyniają się 

do obniżenia spalania o 5%, redukują koszty 

działalności o 1,5%. Warto więc rozważyć, 

czy wyższy wydatek na wstępie nie przynie-

sie większych korzyści podczas eksploatacji, 

w sumie generując niższe koszty niż w przy-

padku zakupu tańszych opon budżetowych. 

Coraz częściej mówi się więc o koszcie prze-

jechanego kilometra, mniejszą wagę przy-

wiązując do ceny produktu.

Firmy transportowe oczekują dzisiaj 

ekonomicznych rozwiązań, które zawierają 

w sobie najnowsze technologie. Chcą również 

zarządzać w sposób wyrafi nowany, wspiera-

jąc się analizą wszelkich możliwych kosztów 

związanych z działalnością. Poszukują więc 

różnych technologii, które będą im w tym 

pomagać – nie tylko powiązanych z oponami 

czy pojazdami, ale również z serwisem. 

Sprzedawcy natomiast, zamieniają się 

w dostawców rozwiązań. 

„Dzisiaj we fl otach widać potrzebę więk-

szej efektywności w kontekście użytkowania 

pojazdów. Klienci oczekują większej wydaj-

ności, chcą, żeby one pracowały jak najle-

piej i jak najdłużej, bez przerw, bez awarii 

– podkreśla Marek Drewniak, szef sprze-

daży opon użytkowych na rynku polskim. 

– Standardem staje się koszt utrzymania fl o-

ty, a nie jednorazowe wydatki na poszcze-

gólne produkty. Dziś klient chce wiedzieć, 

w jaki sposób opona wpłynie na ogranicze-

nie jego kosztów. Cały czas jest presja na 

zwiększenie marży, która ma w transporcie 

tendencję spadkową. Dlatego każdy punkt 

procentowy oszczędności jest dzisiaj ważny.”

Z tanich na tańsze

Z danych sprzedażowych zebranych 

przez Europol wynika, że w Polsce właści-

Brigdestone proponuje flotom bramki, które można zamontować w bazie transportowej. Takie rozwiązanie 
sprawdzi się np. w przypadku zajezdni autobusowych, gdzie pojazdy zjeżdżają codziennie do bazy.

Cięcia
Jak ograniczyć wydatki i zwiększyć marże? Bridgestone 
zna odpowiedź – trzeba dobrze zadbać o opony!

Marek Drewniak, 
szef sprzedaży opon użytkowych 
na rynku polskim w Bridgestone

„
 Dziś klient chce wiedzieć, w jaki sposób 

opona wpłynie na ograniczenie jego kosz-
tów. Cały czas jest presja na zwiększenie 
marży, która ma w transporcie tendencję 
spadkową”

ciele fl ot coraz częściej wybierają opony 

marek premium. Oznacza to że transpor-

towcy są wstanie zapłacić więcej za pro-
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dukt wyższej jakości, po to, aby dodatkowo 

na tym zyskać. Nie tylko sam przebieg, ale 

również bezpieczeństwo i troska o swoje 

interesy odgrywają dzisiaj ważną rolę. Ma-

leje natomiast popyt na marki budżetowe, 

kosztem tanich produktów eksportowanych 

ze Wschodu. Tutaj rynek jest stały, chociaż 

można zaobserwować zamianę tańszych 

produktów na jeszcze tańsze. „Te fi rmy, któ-

re nie szukają innowacji, najczęściej używa-

ją tańszych opon. Są skłonne kupić tańsze 

produkty, po to, aby w momencie zakupu 

jeszcze bardziej zmniejszyć swoje koszty” 

– dodaje Marek Drewniak. – Duzi gracze, 

szczególnie ci, którzy mają podpisane kon-

trakty długoterminowe ze swoimi klienta-

mi, używają zazwyczaj opon premium”.

W związku z tak różnymi potrzebami 

fi rm przewozowych, Bridgestone chce być 

obecny we wszystkich segmentach. Do tej 

pory fi rma oferowała opony Bridgestone 

i Firestone, w tym roku wprowadziła na ry-

nek nową, tańszą oponę – Dayton, znaną 

z segmentu samochodów osobowych. 

Oczywiście w ofercie fi rmy znajdują się też 

opony bieżnikowane w technologii Bandag, 

gdzie wykorzystywane są karkasy opon 

Bridgestone i Firestone, oraz Protread, gdzie 

wykorzystuje się karkasy marki Dayton 

i niektóre Firestone.

W dotarciu do różnych klientów, ma 

pomóc fi rmie modułowe podejście przy 

sprzedaży opon. Ma ono na celu ograni-

czenie kosztów poprzez maksymalizację 

żywotności ogumienia. Rozwiązanie o naz-

wie Total Tyre Care ma wspierać użytkow-

ników opon ciężarowych w trzech aspek-

tach: Total Tyre Life – tutaj nacisk kładzio-

ny jest na nowe opony premium, dobry 

karkas i opony bieżnikowane Bandag, 

co w sumie pozwala obniżać koszt prze-

jechanego kilometra, Total Tyre Service 

– profesjonalna obsługa opon i pomoc w ca-

łej Europie oraz Total Tyre System – system 

zarządzania oponami i raportowanie.

Wyciskanie

W Polsce funkcjonują 44 punkty serwiso-

wo-dilerskie obsługujące opony marki Brid-

gestone. Jakość świadczonych tam usług jest 

co roku sprawdzana przez Dekrę. Wszystkie 

serwisy oferują pełen wachlarz produktów 

i usług, aby maksymalnie redukować przestoje 

oraz koszty serwisu ogumienia, a tym samym 

obniżać całkowite koszty utrzymania fl oty. 

W całej Europie jest ponad 2100 takich punktów.

W przypadku awarii na terenie Europy 

klient objęty usługą Service Europe może 

zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu 

i wezwać pomoc. Każdy przewoźnik współ-

pracujący z Bridgestone otrzymuje bezpłat-

nie kartę członkowską, która upoważnia go 

do skorzystania z takich usług. Na miejsce 

awarii wysyłany jest najbliższy serwis part-

nerski. Średni czas usunięcia awarii wynosi 

2 godziny. Dodatkową zaletą tego rozwiąza-

nia jest brak płatności na miejscu. Podczas 

zgłaszania awarii klient jest informowany 

o koszcie usunięcia awarii.

Zarządzający fl otą chcą skoncentrować 

się na swojej działalności podstawowej, bez 

konieczności martwienia się o opony. Dla-

tego fi rmy oponiarskie przejmują od nich 

tę część zarządzania. Total Tyre Systems ge-

neruje raporty, wspierane rozbudowanymi 

narzędziami, przedstawiające wszystkie in-

formacje o oponach, dzięki którym można 

ograniczyć koszty i zmaksymalizować czas 

bezawaryjnego działania. 

W skład Total Tyre System wchodzi Tool-

box, który dedykowany jest sieci dilerskiej. 

Umożliwia on gromadzenie informacji, 

które pozwalają dobrze poznać specyfi kę 

działalności klienta i utworzyć profi l fl oty. 

Po analizie potencjalnych obszarów, które 

wymagają poprawy, przeprowadzany jest 

audyt, podczas którego wskazywane są 

możliwości ograniczenia kosztów działal-

ności fi rmy transportowej. Następnie, po 

zebraniu wszystkich potrzebnych danych 

oferta dostosowywana jest do konkretnych 

potrzeb klienta. Toolbox pozwala śledzić 

postępy w efektywności fl oty. System składa 

się z aplikacji Web Toolbox, która zawiera 

wszystkie moduły do rozwoju sprzedaży 

i planowania produktów – dostępna jest 

z poziomu przeglądarki internetowej. To-

olbox Touch – to wersja przystosowana 

do pracy na tablecie – opracowana została 

głównie do wsparcia handlowców tereno-

wych. Zawiera moduły z Web Toolbox zop-

tymalizowane pod kątem mobilności. Trze-

cim elementem, łączącym dwa poprzednie 

rozwiązania jest system raportowania 

Toolbox B.I. Dzięki niemu zarządzający fl o-

tą uzyskują w przystępny sposób informacje 

o tym, w jakim stanie są ich opony, jakie 

wypracowują przebiegi i gdzie się znajdują. 

Pod nadzorem 

Dane gromadzone w Toolboxie pozwalają 

przeprowadzać analizy na przestrzeni czasu, 

co umożliwia obserwację zmian, jakie za-

chodzą we fl ocie. Bardzo ważne jest rów-

nież badanie zdemontowanych opon. Firmy 

transportowe tracą sporo pieniędzy przez 

przedwczesne demontowanie ogumienia. 

Toolbox pozwala dokładnie wyliczyć, bada-

jąc zdemontowane opony, ile przez taki za-

bieg traci się pieniędzy oraz jakie były przy-

czyny awarii, które zmusiły właściciela fl oty 

do demontażu. Dzięki temu można wycią-

gnąć wnioski i w przyszłości wykorzystywać 

opony bardziej efektywnie.

Handlowcy Bridgestona dzięki Total Tyer 

System mogą sporządzać różnego rodza-

ju raporty, które dają obraz fl oty i są wstę-

pem do rozmowy na temat wprowadzenia 

udoskonaleń w zarządzaniu ogumieniem. 

Toolbox pozwala również analizować spo-

sób użytkowania opon nie tylko w perspek-

tywie jednej fl oty, ale również kraju czy ca-

łej Europy. Dzięki temu można na bieżąco 

sprawdzać, jak pracują serwisanci w danym 

regionie czy kraju. To narzędzie nie tylko 

pozwala dostosować idealnie ofertę do spe-

Czujniki temperatury i ciśnienia oferowane 
przez firmę Bridgestone można łatwo 
zamontować i rozmontować, bez 
konieczności demontażu całego koła. 
Kosztuje ok. 18 euro za sztukę.

Nie zawsze pojazd zjeżdża do bazy. Wówczas 
dobrym rozwiązaniem może okazać się 
przenośny odbiornik (białe pudełeczko). 
Żeby przesłać dane, należy odbiornik zbliżyć 
do czujnika we wcześniej zdefiniowanej 
oponie. Wówczas system rozpoznaje pojazd 
i reszta odczytów dokonuje się automatycznie 
podczas obejścia całego zestawu. Dane za 
pomocą łącza Bloutooth są przekazywane 
do aplikacji urządzenia mobilnego, np. tele-
fonu komórkowego lub tabletu. Stamtąd 
są wysyłane za pomocą internetu do 
elektronicznej „chmury”.

Zanim dane z czujników trafią do odbiornika, 
serwisant musi zalogować się w systemie za 
pomocą urządzenia PDA i przyporządkować 
czujniki do odpowiedniej pozycji na 
konkretnym pojeździe. Następnie PDA łączy się 
Bleutoothem z odbiornikiem. Wówczas należy 
wskazać numer rejestracyjny pojazdu, który 
jest poddawany inspekcji.
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niezależne zasilanie bateryjne. Jedna z wież, 

tzw. główna, zbiera dane z trzech pozosta-

łych i za pomocą łącza internetowego wysyła 

informacje do „chmury”. Istotne jest mierze-

nie właśnie tych dwóch parametrów, ponie-

waż ciśnienie zmienia się w zależności od 

temperatury. Po przesłaniu obu parametrów, 

są one przeliczane i na tej podstawie zarzą-

dzający fl otą jest informowany, czy ciśnienie 

w oponach w danym pojeździe jest prawi-

dłowe czy nie. Czujniki mogą być monto-

wane zarówno na kołach pojedynczych, jak 

i bliźniaczych. 

Bateria zasilająca wieże działa przez oko-

ło rok. Wraz z raportem o poziomie ciśnie-

nia i temperaturze opon, przekazywana jest 

również informacja o poziomie rozładowa-

nia akumulatorów zasilających wieże. 

Zastosowane przez Bridgestone czujniki 

mają niewielkie rozmiary, dlatego potrze-

bują mało energii do funkcjonowania. Ich 

masa waha się między 27 a 60 g w zależ-

ności od modelu, czyli zastosowania (koła 

wysyłane są z telefonu za pośrednictwem 

Internetu do elektronicznej chmury, gdzie 

są przeliczane i na tej podstawie generowa-

ne są raporty.

Do menadżerów fl ot są wysyłane dwa 

rodzaje raportów: sprawozdawczy i ostrze-

gawczy. Ostrzegawczy wysyłany jest natych-

miast, gdy ciśnienie w oponach znacząco 

odbiega od założonego. Natomiast raport 

sprawozdawczy wysyłany jest w ustalonych 

odstępach czasu i informuje, jakie samo-

chody przejechały przez bramkę i jakie mia-

ły ciśnienia w oponach.

Jeden czujnik kosztuje 18 euro, jednak 

Bridgestone chce wynajmować fi rmom całe 

rozwiązanie. Koszt przypadający na jedno 

koło waha się od 0,9 do 1 euro miesięcznie.

TPMS umożliwia fl otom monitoring ci-

śnienia w oponach, dzięki czemu można 

w porę zareagować na nieprawidłowości. 

Warto pamiętać, że zbyt niskie ciśnienie nie 

tylko powoduje wzrost zużycia paliwa, ale 

również skraca życie oponie. Prawidłowe ci-

śnienie ogranicza liczbę awarii, tym samym 

wpływając na terminowość dostaw. Zadba-

ne opony to również dobry karkas, który 

można wykorzystać ponownie, oszczędza-

jąc nie tylko środowisko naturalne, ale rów-

nież własne zasoby. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Bridgestone

cyfi ki działalności danego klienta, ale jest 

również źródłem wiedzy dla Bridgestona, 

jak rozwijać nowe produkty i usługi.

„Przed rozpoczęciem współpracy z fl otą 

zerujemy wszystkie dane i w trakcie współ-

pracy sprawdzamy, jak wskaźniki, które 

sobie założyliśmy na wstępie, się zmienia-

ją. Musimy wiedzieć, czy zmierzamy w do-

brym kierunku, czy jest progres, czy dzięki 

naszym działaniom koszty naszych klien-

tów się obniżają, czy nie” – podkreśla Woj-

ciech Kryj, menedżer ds. rozwoju biznesu 

fl otowego region wschodni.

Przejazd przez bramki

W skład TTS wchodzi również system do 

monitoringu poziomu ciśnienie w oponach 

– TPMS. Czujniki zamontowane na kołach 

przekazują dane na temat poziomu ciśnienia 

w oponach i temperatury do odbiorników, 

które są zamontowane w bramce odbiorczej. 

Bramka składa się z czterech wież, które mają 

Inwestycja za 120 mln euro

Bridgestone zakończył rozbudowę fabryki opon w Stargardzie Szczecińskim. Inwestycja 
warta 120 mln euro pozwoliła zwiększyć liczbę produkowanych opon oraz uruchomić 
nową linię do produkcji pasów bieżnika. Stworzono również 170 nowych miejsc pracy. 

Fabryka w Stargardzie Szczecińskim jest jednym z najnowocześniejszych zakładów produk-
cyjnych japońskiego koncernu. Na powierzchni 147 000 m2 wytwarzane są wysokiej jakości 
opony do samochodów ciężarowych i autobusów. Powstają tam m.in. najnowocześniejsze, pa-
liwooszczędne opony serii Ecopia oraz pasy 
bieżnika marki Bandag do bieżnikowania 
opon do ciężarówek i autobusów. Ta techno-
logia umożliwia obniżenie kosztów eksploata-
cji opon, dzięki „drugiemu życiu” oraz chroni 
środowisko naturalne. 
Konsekwencją rozbudowy zakładu był rów-
nież wzrost zatrudnienia. Obecnie w fabryce 
pracuje 835 osób. Dziennie przetwarzane są 
tam 124 tony gumy, z której powstaje 3600 opon i 1700 pasów bieżnika. Z Bridgestone Star-
gard opony trafiają do klientów na całym świecie, w tym do największych producentów pojaz-
dów, jak: Daimler, Iveco, Volvo czy Scania. 
Wybudowana w 2009 r. fabryka jest jednym z 4 zakładów produkcyjnych Bridgestone Corpora-
tion w Polsce. Łączna wartość inwestycji japońskiego koncernu w naszym kraju wyniosła ponad 
536 mln euro, co czyni go jednym z największych inwestorów zagranicznych w Polsce. 
Bridgestone od 6 lat jest największym producentem opon i wyrobów z gumy. Według Tire Busi-
ness 2015 w 2014 roku firma miała największy, 14,5% udział w światowym rynku opon. Oprócz 
opon do samochodów osobowych i ciężarowych firma produkuje również opony do jednośladów, 
maszyn budowlanych, samolotów czy pojazdów rolniczych. Ogumienie stanowi 84% produkcji. 

Wojciech Kryj, 
menedżer ds. rozwoju biznesu flotowego 
w regionie wschodnim w Bridgestone

„
 Musimy wiedzieć, czy zmierzamy 

w dobrym kierunku, czy jest progres, 
czy dzięki naszym działaniom koszty 
naszych klientów się obniżają, czy nie”

Gert Jansen, 
dyrektor fabryki Bridgestone Stargard

Projekt inwestycyjny obok rozbudowy fabryki to także wdrożenie no-
woczesnych technologii produkcji opon. Jego zakończenie jest bardzo 
ważnym wydarzeniem dla naszej firmy, ale także regionu zachodnio-
pomorskiego i branży oponiarskiej. Polska jest jednym z najlepszych 
rynków inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Po pierw-
sze, ma bardzo dogodną lokalizację – bliskie sąsiedztwo z Niemcami, 
czyli największym rynkiem zbytu. Dodatkowo Polska stworzyła bardzo 
przyjazne otoczenie dla naszych interesów – włożyła wiele wysiłku, by 

poprawić całą infrastrukturę oraz administrację. Zachętą są też specjalne strefy ekonomiczne, 
w których można zainwestować i korzystać z ulg podatkowych, a także dobra infrastruktura tele-
komunikacyjna. Oprócz tego mamy tutaj dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry. Młode poko-
lenie jest bardzo przedsiębiorcze i wykształcone oraz efektywne w pracy. 

pojedyncze czy bliźniacze). Zamontowane 

w nich baterie powinny pracować ponad 

3 lata. Sygnał z danymi przekazywany jest co 

6 sekund. Żeby mógł być odebrany przez 

odbiorniki w wieżach, ciężarówka musi 

przejechać przez bramkę z prędkością około 

20 km/h.

Sygnał z czujników może być też odbie-

rany przez przenośne urządzenie skąd dane 

mogą być przekazywane do aplikacji w te-

lefonie lub w tablecie za pośrednictwem 

Bluetootha. Wówczas zebrane informacje 
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Szeroką paletę swoich rozwiązań zapre-

zentował nie tylko MAN, jako dostaw-

ca podwozi, ale również cała elita fi rm 

zabudowujących z niemiecką marką Meil-

ler-Kipper na czele. Monachijski specjalista 

z branży wywrotek zaprezentował się obok 

monachijskiego producenta pojazdów jako 

wiodący partner oferujący zabudowy. Jego 

asortyment objął wywrotki trójstronne, 

tylnozsypowe i kolebkowe, przyczepy i na-

czepy-wywrotki, urządzenia bramowe oraz 

urządzenia hakowe. 

Europejski przodownik

Założona w 1850 r. rodzinna fi rma F. X. 

MEILLER GmbH & Co KG jest kojarzona 

z wysokiej jakości produktami wykorzysty-

wanymi w branży budowlanej i utylizacyj-

nej. Co ciekawe klienci tej fi rmy do pracy 

otrzymują zabudowę, układ hydrauliczny 

i sterowanie z jednym logo. Kompatybilność 

podzespołów przemawia za wydajnością 

i bezpieczeństwem obsługi produktów 

Meiller oraz ich żywotnością.

Meiller produkuje zabudowy do każde-

go zastosowania, od małych 3,5-tonowych 

po wywrotki tylnozsypowe typu halfpipe 

z obciążeniem znamionowym 50 t do za-

stosowań ciężkich. Oferta fi rmy rozpoczy-

na się od zoptymalizowanych pod kątem 

masy użytecznej wywrotek trójstronnych 

dla lekkich i średnich pojazdów użytko-

wych po zabezpieczone przed przeciąże-

niem zabudowy do trudnych zastosowań. 

Obecnie nowe muldy Meillera typu halfpi-

pe można rozpoznać po ich zmienionych 

przekrojach. Blacha podłogi jest szersza, 

burty o zredukowanej wysokości obniża-

ją środek ciężkości. Jednocześnie korzyść 

odnosi także ładujący, dzięki obniżonej 

wysokości wsypywania. Nowe pomosty 

ładunkowe i systemy nośne oszczędzają 

w porównaniu z poprzednimi modelami 

prawie 100 kg. Daje to rocznie znaczny 

przyrost produktywności, ponieważ dzię-

ki zoptymalizowanym wagowo wariantom 

rynien można legalnie transportować do 

300 kg więcej masy ładunku w porówna-

niu z konwencjonalnymi wywrotkami tyl-

nozsypowymi. 

Siła niemieckich Siła niemieckich zabudówzabudów
Podczas MAN Traction Days zaprezentowana została flota ciężarowych 
pojazdów budowlanych wyposażonych w pełną paletę różnorodnych rozwiązań 
przeznaczonych do stosowania w budownictwie, transporcie ciężkim, 
w leśnictwie oraz w gospodarce komunalnej.

Wywrotki Meillera są „szyte na miarę” potrzeb klienta i mogą być 
wyposażane np. w burty aluminiowe i różne zamknięcia tylnej ściany. 

Nie stanowi przy tym większego problemu dostosowanie instalacji 
hydraulicznej na ciężarówce do zasilania żurawia czy nawet 

przyczepy-wywrotki innego producenta, 
z siłownikiem na niższe ciśnienie: przewidziano 

stosowne zawory przełączające w układach fabrycznie 
skompletowanych do takich celów.

MAN TGM 18.290 4×4 może być 
bardzo użyteczny w pracach miejskich. 
Zabudowano na nim niewielką trójstronną 
wywrotkę marki Meiller 6L o objętości 
3,4 m3. Na pokazie oprócz skrzyni pojazd 
wyposażony został w żuraw załadunkowy 
Hiab XS 099. Żurawie z tej grupy są łatwe 
do zamontowania na większości średnich 
podwozi. To chwalone żurawie w klasie 
7÷10 tonometrów.

MAN TGX 35.560 8×4-4 BL na podwoziu 4-osiowym z silni-
kiem o mocy 560 KM. Podwozie z pojedynczą osią przednią 
jest wyposażone w potrójną tylną oś zespoloną z zawieszeniem 
pneumatycznym, której wleczona oś składowa jest skrętna, 
sterowana elektro-hydraulicznie. Rezultatem tego jest mała 
średnica zawracania, co zdecydowanie ułatwia sprawne 
manewrowanie pojazdem, szczególnie w ciasnym terenie. 
Oś zespolona tridem ma nośność wynoszącą maksymalnie 
36 t i dedykowana jest krajom skandynawskim. Wywrotka 
tylnozsypowa Meiller S421 ma objętość 15 m3.
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nią. Jeżeli kierowca przyspieszy z jeszcze 

podniesioną muldą do 18 km/h, to pojazd 

zostanie niezwłocznie samodzielnie unieru-

chomiony. Polecenia dla układu hydraulicz-

nego i wszystkich innych opcji są wydawane 

bezpiecznie drogą radiową.

Elektroniczny system sterowania zwiększa 

nie tylko komfort obsługi, jego inteligentne 

powiązanie sterowania zabudową ze ste-

45 s szybciej po rozładunku. Jeżeli tygodnio-

wo w ruchu na krótkim odcinku uzyska się 

40 min albo jeden przewóz więcej, to daje 

to wzrost wydajności wynoszący prawie 

2%. A przy wjeżdżaniu do strefy załadunku 

kierowca może tym systemem obsługiwać 

elektrycznie zasuwaną plandekę. Otwiera 

i zamyka się ona w około 20 s i zabezpiecza 

załadowany materiał w ruchu drogowym. 

sposobem na zwiększenie ładowności jest 

zmniejszenie ciężaru zabudowy. Do pro-

dukcji skrzyni używa się stali trudnoście-

ralnych: podłoga – Raex/Hardox, burty 

– Optim/Domex. Zastosowane stale umoż-

liwiają znaczne obniżenie masy zabudów 

i zwiększenie ładowności pojazdu przy za-

chowaniu wymaganej wytrzymałości. Mate-

riały bardziej odporne na ścieranie i korozję 

w porównaniu ze zwykłą stalą, w znaczący 

sposób wydłużają czas bezawaryjnej pracy 

wywrotki. Niedawne wprowadzenie silni-

ków Euro 6 postawiło przed przemysłem 

zabudów i urządzeń nowe wyzwania. Zbior-

niki z dodatkiem AdBlue, większe chłodnice 

i systemy spalinowe, większe tłumiki zaj-

mują więcej miejsca i zabierają tym samym 

przestrzeń na zabudowę. Naprawdę ciasno 

jest szczególnie w przypadku wywrotek 

z dźwigiem, pojazdów wywrotek z dźwigiem 

samozaładowczym – na podpory i zbiorniki 

hydrauliczne brakuje często miejsca monta-

żowego wokół ramy pojazdu, jeżeli chciałoby 

się pozostać przy sprawdzonych koncepcjach 

pojazdów. Dlatego rozwiązaniu tych wyzwań 

podejmują się tylko najwięksi gracze. Jako 

seryjny dostawca, Meiller obsługuje najważ-

niejszych europejskich producentów samo-

chodów ciężarowych. Zabudowy mogą być 

uzupełnione urządzeniami przeładunkowy-

mi Hiab, Fassi czy Palfi nger. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański

MAN TGM 18.250 4×2 BL reprezentuje średni segment ciężarówek. Egzemplarz ten wyposażono w zasilnikowy PTO (wałek odbioru mocy) służący do napę-
du hydrauliki żurawia przeładunkowego Fassi F125A o indeksie 10,7 mt. Za krótką kabiną typu C i HDS-em znajduje się trójstronna wywrotka Meiller 9L o ob-
jętości około 5,8 m3. Ciężarówka ta pomimo ogólnie niewielkich gabarytów sterowana jest wygodnym w obsłudze automatem ZF AS 1210 TipMatic.

Posadowienie żurawi przeładunkowych 
na tylnym zwisie ciężarówek ze skrzynią 
idealnie nadaje się do rozładunku 
i przenoszenia materiałów budowlanych 
na paletach np.: kostki brukowej, cegieł, 
pustaków, dachówek itp. Żurawie takie jak 
Hiab HiPro 192 E-4 o momencie udźwigu 
19 Tm oraz Palfinger PK 21001L 
o momencie 21 Tm nadają się do tych 
celów idealnie.

MAN TGL 12.220 4×2 BB z trójstronną wywrotką 
Meiller 6L i żurawiem Palfinger PK 10002-SH 
zakończonym łyżką chwytakową. We wszystkich 
swoich pojazdach Meiller używa własnej 
hydrauliki, od wysokociśnieniowych pomp 
tłoczkowych, przez siłowniki, po przewody. 
W przypadku zabudów 3-stronnych, ciekawostką 
jest zastosowanie siłowników podpodłogowych, 
zapewniający duży zapas siły podnoszącej 
skrzynię i duży kąt wywrotu (ok. 50O).

i.s.a.r. i nie tylko

Wszystkie funkcje wywrotki mogą być na 

życzenie realizowane przy pomocy zdalne-

go sterowania i.s.a.r.-control. Elektroniczne 

sterowanie przechylaniem czy funkcja do-

datkowa elektroniki przyczepy zapobiega 

nieprawidłowej obsłudze i nadzoruje pro-

ces. W ten sposób zapobiega się także temu, 

aby wywrotka przypadkowo nie wyjechała 

na drogę publiczną z podniesioną skrzy-

rownikiem silnika przyczynia się także do 

oszczędności paliwa i mniejszej emisji sub-

stancji szkodliwych oraz hałasu. Przykłado-

wo przy opuszczaniu skrzyni wywrotki, jeżeli 

zabudowa nie wymaga ciśnienia hydraulicz-

nego, silnik pojazdu automatycznie wraca 

do biegu jałowego bez obciążenia. Jeżeli kie-

rowca włączy przy tym funkcję „bezpieczne 

opuszczanie”, to może się już skoncentrować 

na jeździe. Oszczędza jednocześnie czas, bo 

przy pomocy tej funkcji wraca na drogę do 

Jednocześnie oszczędza paliwo, bo zamknię-

ta plandeka poprawia aerodynamikę wy-

wrotki, zarówno z ładunkiem, jak i bez.

 

Tylko dla specjalistów

Głównym wyzwaniem stojącym przed 

producentami zabudów jest zapewnienie 

dużej ładowności pojazdów i jednoczesne 

zachowanie wytrzymałości i trwałości. Przy 

coraz większej masie podwozia jedynym 
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Opel Vivaro wyróżnia się na drodze. 

W obecnym wydaniu należy do pojaz-

dów wręcz eleganckich. Przy długości 

bez mała 5 m jest zwinny jak auto osobowe. 

Ma nawet pewną przewagę, ponieważ wyso-

ko umieszczone miejsce kierowcy zapewnia 

ponadprzeciętnie dobrą widoczność. Cichy 

układ napędowy i przyzwoicie wykończone 

wnętrze to kolejne zalety, które czynią Opla 

doskonałym opiekunem podróżnych. 

Kompaktowy komfort

W Europie czasy limuzyn minęły, nim na do-

bre nastały. Poza niektórymi politykami i liczny-

mi imprezowiczami mało osób z nich korzysta. 

Dla limuzyn zarezerwowano dni świąteczne. 

Codzienność to pole działania mikrobusów. 

Łatwiej do nich wsiąść, wygodniej włożyć 

bagaż, szybciej można przemknąć ciasną 

ulicą. I nie trzeba rezygnować z komfortu. 

Są już mikrobusy, które wykończeniem, wy-

posażeniem i ceną dorównują wysokiej kla-

sy sedanom. Vivaro się do takich „salonek 

w dostawczym ciele” nie zalicza – i całe szczę-

ście. Zachował rozsądną cenę, a mimo to nie 

daje pasażerom powodów do narzekań. 

Występuje w dwóch wariantach Long 

i Extra Long, różniących się rozstawem osi 

(odpowiednio 3 lub 3,5 m) i długością (5 lub 

5,4 m). Dłuższy wariant ma większy bagaż-

nik o objętości min./maks. 1,8/4 m3, liczba 

miejsc jest analogiczna, jak w krótszym 

i waha się od 6 do 9, wliczając kierowcę. Za-

miast podwójnej kanapy na przedzie można 

zamówić za dopłatą wygodny, pojedynczy 

fotel dla pasażera, taki jak w „naszym” Oplu. 

Ujmująco i ustawnie

Tapicerka szczelnie pokrywa nadwozie 

wewnątrz, pozostawiając odsłoniętą, lakie-

rowaną blachę jedynie z tyłu, na wysokości 

okien. Trzyosobowe kanapy nie obejmują 

czułym uściskiem. Za to można na nich 

szybko zająć miejsce, a osób puszystych nie 

będą dręczyć anatomicznie ukształtowane 

oparcia. Dla wygody można rozłożyć sobie 

wąskie podłokietniki, oferowane za do-

płatą. W środkowym rzędzie dwa miejsca 

mają mocowania ISOFIX dla dziecięcych 

fotelików. W boczkach ścian po lewej są 

spore kieszenie na przekąski czy soczek. 

Kanapy mają stabilną, ale wizualnie lekką 

budowę. Praktyka potwierdza: w pojedynkę 

można bez trudu operować ich podstawo-

wymi funkcjami, w tym składanymi opar-

ciami. Aby je wyjąć i powiększyć przestrzeń 

na bagaż, potrzeba dwóch osób. 

Bagażnik powinien być wystarczający dla 

kompletu pasażerów jadących z lotniska, 

o ile nie wracają z miesięcznego wypoczyn-

ku w Andach Peruwiańskich. Sztywna pół-

ka wytrzymuje 50 kg i kosztuje 400 zł, chyba 

że nabywca zamówi klimatyzację – wtedy 

dostanie półkę w pakiecie. Można ją usta-

wić w dwóch położeniach. Na pewno jest 

pożytecznym dodatkiem, jeśli regułą jest ła-

dowanie bagażnika tylko do linii bocznych 

okien. Przyda się taksówkarzom, specjali-

zującym się w przewozie małych grup, gdyż 

tłumi niezdrową ciekawość przechodniów 

przemykających między samochodem, 

a wejściem do dworca czy hotelu. 

Jak cię widzą… 

Najnowsze Vivaro zmieniło się równocze-

śnie z bliźniaczym Renault Trafi kiem. Straciło 

charakterystyczną, „bąblowatą” kabinę i wy-

gląda poważniej. Zważywszy na styl sylwetek 

Opli, zmiana ta wyszła mu chyba na dobre. 

Niemiecka marka, pozostająca w posiadaniu 

Amerykanów przeżywa obecnie pomyślny 

okres, gdy chodzi o stylizację, co znajduje 

odbicie w rosnących w tym roku wynikach 

sprzedaży w Europie. Wzmożony popyt objął 

także, a raczej przede wszystkim samochody 

dostawcze. W pierwszych trzech kwartałach 

2015 sprzedaż Movano była wyższa o 35%, 

Vivaro – o 37%, a Combo – o ponad 11%. 

Naturalnie o sprzedaży samochodu nie 

decydują wyłącznie jego walory. Strate-

gia sprzedaży, obejmująca fi nansowanie 

Przed wejściemPrzed wejściem
Nie wystarczy uchylić drzwi. Prawdziwa gościnność Nie wystarczy uchylić drzwi. Prawdziwa gościnność 
sięga daleko za próg domu, hotelu czy firmy. Jej wyrazem sięga daleko za próg domu, hotelu czy firmy. Jej wyrazem 
może być również samochód. może być również samochód. 

Półka pomaga uporządkować i zasłonić przewożone 
bagaże. Skrytka na boku oraz uchwyty do mocowania 
ładunku to dodatki pożyteczne zawsze i wszędzie. 
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i dodatkowe usługi ma coraz więcej do po-

wiedzenia. Jednak nawet bez „chmury im-

ponderabiliów” wokół, Vivaro jest nader 

atrakcyjny. Podobać się może dynamicznie 

ukształtowany, a w tym egzemplarzu dodat-

kowo ustrojony wąskimi listewkami, wlot 

powietrza. Klientów, którzy ponad wrażenia 

wzrokowe cenią doznania zza kierownicy, 

powinna przekonać jazda próbna. 

Opel Vivaro miał tendencję do miękkiej, 

„poduszkowej” jazdy. Po modernizacji jest 

nieco sztywniejszy. Dodając lepsze wycisze-

nie i wyższej jakości wykończenie karoserii 

projektanci wzbogacili go o „muśnięcie luk-

susu”, najlepiej widoczne w testowym aucie, 

które ma kierownicę i gałkę skrzyni biegów 

obszyte skórą, a z tyłu przyciemniane szyby, 

należące do tzw. „pakietu zewnętrznego 3”. 

Jego częścią są też zderzaki 

i obudowy lusterek w kolorze 

nadwozia oraz wspomniany 

już, obfi ciej chromowany wlot 

powietrza. 

Pod przednimi fotelami 

mogą znaleźć się sprytne 

skrzyneczki na podnośnik, 

trójkąt ostrzegawczy i inne 

brudzące się akcesoria. Vi-

varo mile zaskakuje skrytka-

mi. Są wszędzie tam, gdzie 

chciałoby się je mieć, również 

w bagażniku. 

Spokojna pewność

Najmocniejszy z propono-

wanych silników osiąga 140 

KM. Jest wyposażony w dwie 

turbosprężarki, które „pod-

bijają” osiągi kolejno przy ni-

skich i wysokich obrotach silnika skutecznie 

eliminując „turbodziurę”. Sześciobiegowa 

przekładnia z dźwignią o krótkim skoku zna-

komicie współgra z silnikiem. Nie istnieje 

problem „nietrafi enia” drążkiem w bieg, co 

przy ręcznej „szóstce” nie jest wcale oczywiste. 

Z racji wysokiego umiejscowienia fotela kie-

rowca ma wrażenie pełnego panowania nad 

samochodem. Widzi daleko i może reagować 

z wyprzedzeniem, co docenią jego pasażerowie. 

Samochód ma szereg systemów wspomagają-

cych bezpieczeństwo jazdy, w tym elektronicz-

nie sterowane hamulce z EBS. Z praktycznego 

punktu widzenia równie cenny jest standardo-

wy centralny zamek, a także nawigacja Navi50 

obejmująca całą Europę oraz system Tom 

Tom 2.0 z radioodbiornikiem, złączami USB 

i AUX-in i portalem Bluetooth zintegrowanym 

z ekranem dotykowym wysokiej rozdzielczości 

i 4 głośnikami – niestety za dopłatą. 

Opel Vivaro wypełnia lukę między ty-

pową taksówką, a małym autobusem. Jest 

zgrabny, poręczny w mieście i wygodny 

w długiej trasie. Można mu powierzyć 

wiele zadań, których wykonywanie uprzy-

jemnia jakość i poziom wykończenia oraz 

wydajny układ napędowy, który w wersji 

140-konnej nikogo nie pozostawi obojęt-

nym na zalety Opla . ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Opel Vivaro Kombi Long H1 2,7 t

Dmc (kg) ................................................................................. 2750
Masa własna (kg) ................................................................... 1901
Liczba miejsc ................................................................................ 8
Objętość bagażnika min./maks. (m3) ...................................... 1/3,2
Długość ładowni min./maks. (mm) ..................................736/1650
Rozstaw osi (mm) ................................................................... 3098
Długość/szerokość/wysokość (mm) .....................4998/1956/1971
Średnica zawracania (m) ......................................................... 12,4
Silnik 1,6 CDTi BiTurbo
 Liczba cylindrów ...................................................................... 4
 Pojemność (cm3) ............................................................... 1958
 Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ....................140/103/3500
 Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr/min) ...........340/1750
Typ skrzyni/liczba biegów ................................................. ręczna/6
Prędkość maksymalna* (km/h) ................................................. 173
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) ........................................... 6,2
Gwarancja ..........................................2 lata bez limitu kilometrów, 
   .............................. 12 lat na perforację korozyjną nadwozia
Przeglądy .............................................co 40 000 km lub co 2 lata
Cena brutto wersji podstawowej (zł)............................... 119 400**

*wg danych producenta
**rok modelowy 2015

Po modernizacji wzrosła jakość tablicy rozdzielczej. Zastosowane materiały stwarzają bardzo dobre wrażenie. 
Znalazły się tu również wygodne skrytki na „różności”. 

Schowki pod fotelami mieszczą podnośnik 
i trójkąt ostrzegawczy, a jest miejsce także 
na rękawice czy drobne narzędzia. 

Lewe, przesuwane drzwi są w opcji. Muszą być iden-
tyczne jak prawe i w związku z tym można je mieć 
za 1100 (stała szyba) lub 1400 zł (szyba przesuwana).

Trzyosobowe kanapy są „szczupłe”, 
dzięki czemu wsiadanie oraz operowanie 
składanymi oparciami jest łatwiejsze. 
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„FF  uso Canter Eco Hybrid to przy-

 kład innowacji, szczególnie wa-

 żny w przypadku aglomeracji 

miejskich, gdzie dostosowanie pojazdu do 

miejsca realizacji dostaw ma wyjątkowe 

znaczenie” – mówi Marcin Dopierała, dy-

rektor logistyki w spółce Jerónimo Mar-

tins Polska (JMP), która jest właścicielem 

„Biedronki”. Obecnie sieć liczy ponad 2660 

sklepów w ponad 1000 miejscowościach 

w całym kraju. 

24 godziny

JMP ma 15 centrów dystrybucyjnych 

i dysponuje łączną powierzchnią magazy-

nową 340 000 m2. Dziennie wykonuje prze-

ciętnie 2800 dostaw. Do niektórych sklepów 

towar jest dowożony dwa razy w ciągu doby. 

Każde z centrów dystrybucyjnych obsługuje 

od ok. 110 do 230 sklepów. Firma dąży do 

skrócenia dystansu dostaw. Dzięki otwie-

raniu kolejnych magazynów, w ciągu 3 lat 

został on zmniejszony ze 190 do 150 km. 

Krótki czas transportu sprzyja zachowa-

niu wysokiej jakości produktów. Mniejsza 

odległość to również niższe zużycie paliwa 

i mniej spalin. Aby obniżyć koszty przewo-

zów i ich wpływ na środowisko naturalne, 

fi rma stara się również, aby za każdym ra-

zem przestrzeń ładunkowa pojazdu była 

maksymalnie wykorzystana. 

„Biedronka” szczyci się tym, że każdy to-

war przed dopuszczeniem go do sprzedaży 

w swoich sklepach poddaje starannej pro-

cedurze weryfi kacyjnej. Jednak ważną rolę 

odgrywa także sposób traktowania towarów 

już zakupionych przez sieć. Zaawansowane 

rozwiązania informatyczne do planowania 

zapasu, operacji magazynowych i obsługi 

transportu pozwalają skrócić do minimum 

czas składowania oraz dostarczyć towar 

w ciągu 24 godziny od momentu złożenia 

zamówienia przez sklep. 

W „Biedronce” towary krótko leżą w ma-

gazynie. Sieć stosuje system przepływowy 

(cross-dockingowy), co oznacza, że połowa 

towarów dostarczana do magazynów opusz-

cza je w tej samej postaci, tzn. na paletach. 

Praca przebiega sprawniej, a produkty są 

natychmiast wysyłane do sklepów. Kom-

pletuje się je zgodnie z zasadą FIFO (fi rst 

in fi rst out) – te, które jako pierwsze przy-

jechały do centrum, jako pierwsze zostają 

wywiezione do sklepów. 

4 lata

Flota jest regularnie odmładzana. Podsta-

wowy okres eksploatacji pojazdów wynosi 

5 lat, tylko w wyjątkowych wypadkach 8. 

„Średni wiek naszego pojazdu to niecałe 

4 lata, a nasza fl ota wzbogaca się co roku 

o ponad 100 nowych ciężarówek” – mówi 

Marcin Dopierała. JMP chętnie wprowadza 

innowacyjne rozwiązania. 

Pojazdy wyposażone są w ekologiczne 

układy napędowe i nowoczesne agregaty 

chłodnicze, a temperatura dostosowywana 

jest do przewożonych produktów spożyw-

czych. W czasie transportu wykorzystywa-

ne są też specjalne pojemniki – lodówki, 

Krótko i bez hałasu
W „Biedronce” pojawiła się pierwsza, hybrydowa ciężarówka. 
Dołączyła do floty zawierającej już gazowe Mercedesy Econic 
NGT i wpisuje się w strategię zarządzania dystrybucją, przyjętą 
przez Jerónimo Martins Polska. 

Pierwszy Canter Eco Hybrid został oficjalnie przekazany sieci „Biedronka” 
15 października 2015 r. podczas uroczystości na terenie Targów Kielce. Dyrektor logistyki 

Jerónimo Martins Polska Marcin Dopierała odbiera „kluczyk” z rąk Sławomira 
Kwiatkowskiego, dyrektora sprzedaży flotowej Mercedes-Benz Trucks. 

Canter E-Cell

W październiku 2015 r. zakończył się roczny program testów ośmiu Fuso Canterów E-Cell 
u klientów w Portugalii. Model ten bazuje na 6-tonowym Canterze z szeroką kabiną. Podwozie 
ma nośność 3 t, w praktyce próbne egzemplarze z zabudową skrzyniową lub kontenerem miały 
ładowność około 2 t. Canter E-Cell jest napędzany synchronicznym silnikiem elektrycznym 
ze stałymi magnesami amerykańskiej firmy UQM. Motor osiąga moc 110 kW i maksymalny 
moment obrotowy 650 Nm. Napędza tylną oś bez pośrednictwa skrzyni biegów. Łączna pojem-
ność akumulatorów litowo-jonowych wynosi 48,4 kWh, co wystarcza na przejechanie maksy-
malnie 100 km bez ładowania. Ogranicznik limituje prędkość maksymalną do 90 km/h. 
Czas ładowania akumulatorów 
do 100% pojemności wynosi 
7 godzin (230 V/16 A) lub 14 go-
dzin (230 V/32 A). Możliwe jest 
również zastosowanie szybkiej 
ładowarki 50 kW, która skraca 
go do 1 godziny. 
Pojazdy były używane w fir-
mach komunalnych, ogrodni-
czych i przy dystrybucji. Prze-
jeżdżały około 100 km dziennie. 
Wstępne analizy pokazują, że 
pokonanie każdych 10 000 km
przynosiło około 1000 euro oszczędności w porównaniu z wersją z silnikiem Diesla. 
Cantery E-Cell zostały wyprodukowane w portugalskiej fabryce w Tramagal, która należy do 
globalnej sieci produkcyjnej Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation. Jednemu z egzempla-
rzy elektrycznego Cantera można było się przyjrzeć bliżej podczas uroczystości przekazania 
pierwszego, hybrydowego Cantera „Biedronce” w Kielcach. 
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„Biedronka” w drodze 

▐ 15 centrów dystrybucyjnych w Polsce
▐ 340 000 m2 powierzchni magazynowej
▐ 1000 pojazdów dystrybucyjnych (a na-
 wet więcej)
▐ 15 własnych stacji paliw
▐ 5000 pracowników centrów dystrybucyj-
 nych i biur regionów
▐ 2800 dostaw do sklepów dziennie (a na-
 wet więcej)

▐ 2 miliony palet miesięcznie wysyłanych 
 do sklepów 
▐ 70 000 palet dziennie (prawie)
▐ 100 000 000 km rocznie pokonywanych 
 łącznie przez samochody „Biedronki”

downość pojazdu. Egzemplarz dla „Biedron-

ki” ma dopuszczalną masę całkowitą 7,49 t. 

Nośność podwozia wynosi 4,8 t, co po od-

jęciu masy zabudowy chłodniczej Schmitz 

wynoszącej 1,9 t daje blisko 3 t ładow-

ności. Chłodnia przekazana „Biedronce”

wyposażona była w agregat Xarios 300 ze 

sprężarką napędzaną od silnika pojazdu. 

skich. Właśnie tu, w pierwszej kolejności 

trafi ają pojazdy z alternatywnymi układami 

napędowymi. 

45 tysięcy

Hybrydowy Fuso Canter ma wiele zalet 

w dystrybucji przebiegającej na obszarach 

silnie zurbanizowanych. W takich warun-

kach może zużyć do 23% mniej paliwa niż 

taki sam pojazd z silnikiem Diesla. 

Układ napędowy składa się z 4-cylindrowe-

go, 3-litrowego, turbodoładowanego silnika 

wysokoprężnego typu 4P10 o mocy 150 KM

(110 kW) i maksymalnym momencie obro-

towym 370 Nm przy 1320÷2840 obr/min. 

Wspomaga go synchroniczny silnik elek-

tryczny o mocy 40 kW i maksymalnym mo-

mencie obrotowym 200 Nm. Jest chłodzony 

płynem ATF pracującym w skrzyni biegów 

Duonic, z którą jest zintegrowany. Dzięki 

temu zakres jego użytecznych obrotów jest 

większy niż wcześniej. Zautomatyzowana, 

dwusprzęgłowa skrzynia ma 6 przełożeń. 

Energii dostarczają akumulatory litowo-

-jonowe, złożone z dziewięciu modułów. 

Są chłodzone powietrzem i znajdują się 

w obudowie po lewej stronie ramy, pomię-

dzy osiami. Ich pojemność wynosi 2 kWh, 

a masa 63,5 kg. 

Hybrydowy układ napędowy ma masę za-

ledwie 155 kg i nie wpływa znacząco na ła-

utrzymujące odpowiednią temperaturę np. 

mięsa i mrożonek od momentu załadowania 

do samochodu aż do przełożenia towarów 

do chłodziarek i zamrażarek w sklepie. Każ-

da z naczep wyposażona jest w windy hy-

drauliczne umożliwiające szybki załadunek 

i rozładunek towaru. Prosto z naczep świeże 

produkty układane są na półkach sklepowych. 

Od wielu lat JMP ma system monito-

ringu naczep i ładunków online, który jest 

systematycznie ulepszany. Dzięki GPS za-

wsze wiadomo, gdzie w danej chwili znaj-

duje się pojazd i czy temperatura w ładowni 

jest odpowiednia. System zbiera informacje 

o całości transportu towarów: od wyruszenia 

z centrum dystrybucyjnego, poprzez rozła-

dunek w sklepie, aż po kursy i ładunki po-

wrotne. Zwiększa bezpieczeństwo ładunków, 

pozwala na lepsze wykorzystanie agregatów 

chłodniczych i sprzyja zmniejszeniu zużycia 

paliwa.

Pracę w centrach dystrybucyjnych 

usprawniają ciągniki terminalowe Terberg. 

Ich zadaniem jest podstawianie pustych na-

czep pod bramy załadunkowe. Poruszanie 

się innych pojazdów po terenie ograniczone 

jest do minimum, co zwiększa wydajność, 

a przy okazji sprzyja obniżeniu emisji spalin. 

Trzy centra dystrybucyjne: Warszawa, 

Kraków i Gdańsk mają szczególny charak-

ter. Dysponują zróżnicowaną fl otą dostoso-

waną do obsługi dużych aglomeracji miej-
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Rodzina Xarios obejmuje równeż urządze-

nia o wyższej wydajności chłodniczej, ofe-

rowane z napędem tylko od silnika bądź 

od silnika i elektrycznym, do zasilania na 

postoju z sieci. Alternatywą jest cichy i eko-

logiczny agregat Pulsor z napędem wyłącz-

nie elektrycznym, który dla przyjaznego dla 

środowiska pojazdu hybrydowego wydaje 

się rozwiązaniam optymalnym. 

Canter 7C15 HEV Eco Hybrid kosztuje 

w Polsce 135  850 zł. Porównywalny, trady-

cyjny Canter 7C15 – 110  100 zł. Różnica 

wynosi 25  750 zł. Importer podaje, że zwy-

kły Canter zużywa 17,4 l/100 km, a hybry-

dowy – 13,4 l/100 km, czyli o 4 litry mniej. 

Przyjmując cenę oleju napędowego na 4,31 zł

za litr, wyższy koszt zakupu Cantera Eco Hybrid 

zwraca się po przejechaniu niespełna 45 tys. 

km. Dla użytkowników wrażliwych na zdro-

wie i komfort życia mieszkańców miast istotna 

będzie przede wszystkim mniejsza uciążliwość 

pojazdu dla otoczenia, wyrażająca się niższą 

emisją spalin oraz ograniczeniem hałasu. 

Marcin Dopierała, 
dyrektor logistyki Jerónimo Martins 
Polska

„
 Podstawą działań naszego zespołu 

transportu jest ustawiczne zmniejszanie 
odległości pokonywanej przez samochody 
między centrum dystrybucyjnym, a sklepa-
mi oraz stawianie na nowoczesne rozwią-
zania techniczne i regularne wymiany 
pojazdów na nowsze modele, zgodne 
z obowiązującymi normami europejskimi”

Te same zalety mają używane przez JMP ga-

zowe Mercedesy Econic NGT (patrz: Truck & 

Van 2/2012). „Biedronka” jest stałym odbior-

cą pojazdów produkowanych przez koncern 

Daimler. Używa między innymi najnowszych 

Actrosów i nieco lżejszych Antosów. Chętnie 

stosuje dostosowane do dystrybucji krót-

kie naczepy z osiami skrętnymi. Usprawnia 

transport na różne sposoby, co sprawia, że dla 

mieszkańców miast i osiedli jej atutem są nie 

tylko „codziennie niskie ceny”. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, JMP

Zautomatyzowana, dwusprzęgłowa skrzynia 
Duonic umożliwia ręczną zmianę biegów, 
jednak nie można korzystać z tej funkcji przy 
włączonym, oszczędnym trybie „Eco”. 

Pośrodku wskaźników znajduje się wyświetlacz 
informujący o bieżącym sposobie funkcjonowania 
hybrydowego układu napędowego, skrzyni biegów 
oraz stanie naładowania baterii. 

Wrażenia z jazdy: Czasem pomrukuje

Canter Eco Hybrid jest zwrotną miejską ciężarówką, która zapewnia doskonałą widoczność. 
Duża w tym zasługa umieszczonej nad przednią osią, bogato przeszklonej kabiny. 
W typowych warunkach hybrydowy Canter rusza wyłącznie za pomocą silnika elektrycznego. Po 
przekroczeniu 10 km/h dołącza silnik Diesla. Poniżej tej prędkości pracuje on na biegu jałowym 
i zasila akcesoria. Jeśli to konieczne, 
dieslowski silnik jest wspierany przez 
elektryczny w trakcie intensywnego 
przyspieszania. System start-stop 
(ISS) wyłącza silnik wysokoprężny, 
gdy pojazd stoi, co obniża zużycia 
paliwa i emisję spalin. Po ujęciu gazu 
włącza się tryb odzyskiwania energii, 
który doładowuje akumulatory. W po-
łączeniu z hamulcem wydechowym 
sterowanym dźwignią pod kierow-
nicą niemal całkowicie eliminuje to 
konieczność używania hamulców za-
sadniczych. Kierowca cały czas otrzy-
muje informacje o trybie jazdy oraz 
o stopniu naładowania akumulatorów 
– pojawiają się one na wielofunkcyj-
nym wyświetlaczu w kabinie. 
Wsłuchując się w funkcjonowanie 
samochodu, można dość łatwo wy-
chwycić moment, gdy silnik Diesla 
„wchodzi do gry” i zaczyna napędzać koła. Jednak Canter Eco Hybrid wyróżnia się cichą pracą, 
w czym pomaga start-stop, dzięki któremu podczas postoju na światłach w kabinie panuje 
kojący spokój. Silne wspomaganie układu kierowniczego pozwala swobodnie manewrować. 
Strategia ekonomicznej jazdy jest taka sama, jak w typowej ciężarówce. Należy prowadzić 
przewidująco, unikać gwałtownych hamowań i przyspieszeń. W osiągnięciu niskiego spalania 
pomaga  tryb „Eco” skrzyni biegów. 

Inny egzemplarz Cantera Eco-Hybrid, z zabudową 
Igloocar można było wypróbować na kieleckich 
ulicach. Pod kontenerem widoczna jest srebrzysta 
obudowa zestawu akumulatorów litowo-jonowych. 

Po prawej stronie ramy jest zbiornik 
oleju napędowego oraz mniejszy, 
zawierający AdBlue. 

O alternatywnych napędach Fuso również 
w programie „Na Osi” na antenie Motowizja i Tele5. 

Zapraszamy do oglądania.
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SWF to niemiecka marka o blisko stuletniej tradycji (założona w 1922), 
która dostarcza wysokiej jakości wycieraczki i mechanizmy układu 
oczyszczania szyby na pierwszy montaż zarówno do pojazdów oso-
bowych, jaki ciężarowych. Wszystkie pióra wycieraczek SWF powsta-
ją w fabryce Bietigheim w Niemczech. SWF umiejętnie łączy trady-
cję z nowoczesnością: dziś każde gumowe pióro wycieraczek SWF 
powstaje w oparciu o technologię DuoTec, która polega na łączeniu 
gumy naturalnej z syntetyczną. Dzięki temu wycieraczki pracują ci-
cho, doskonale oczyszczają szybę, a jednocześnie ich żywotność zo-
stała wydłużona. 

Użytkownik łatwo zauważy kiedy pióro trzeba wymienić na 
nowe – poinformuje go o tym czujnik zużycia, który poddawa-
nyjest takim samym czynnikom (zmienna temperatura, wil-
gotność, promienie UV) co guma wycieraczki i da jasny sygnał 
kierowcy, że nadszedł czas wymiany – zanim ograniczona 
widoczność przez przednią szybę może stać się zagrożeniem 
dla jego bezpieczeństwa. Wycieraczki SWF przeznaczone do 
pojazdów ciężarowych dodatkowo wyposażone są w dysze 
spryskiwaczy. Dokładnie takie samo rozwiązanie stosuje się 
na pierwszy montaż.  
Łatwość montażu wycieraczek SWF gwarantuje przemyśla-
na oferta. Obejmuje ona 15 numerów katalogowych po-
jedynczych piór i trzy zestawy kompletów. W ten sposób 
można szybko dobrać pióra do 98 proc. pojazdów poru-
szających się po drogach Europy, a dzięki dołączonym ko-
nektorom nie będzie żadnego problemu z zamocowaniem 
pióra do ramion wycieraczek. 
Pamiętaj, że od wydajnej i niezawodnej pracy wyciera-
czek zależy Twoje bezpieczeństwo. Dlatego nie ryzykuj 
i wybierz produkt, który już wybrali producenci pojazdów 
ciężarowych i autobusów. 

Dlaczego warto 
wybrać wycieraczki

SWF?
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