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Transport drogowy musi emitować mniej gazów cieplarnianych. Mimo nowych norm 

ograniczających emisję spalin, cały czas właśnie ciężarówkom zarzuca się największy udział 

w zaśmiecaniu powietrza. Dzisiaj na tapecie króluje dwutlenek węgla.

Co zrobić, żeby było go mniej? Producenci pojazdów ciężarowych muszą pogłówkować. 

Jedyna rada, to ograniczenie zapotrzebowania pojazdów na paliwo. 

Organizacje ekologiczne mają swoje statystyki, z których wynika, że w ciągu ostatnich 

20 lat nic się pod tym względem nie zmieniło. Czyżby? Producenci od dobrych 6 lat dwoją 

się i troją, żeby udowodnić swoim klientom, że pojazdy ciężarowe, mimo coraz bardziej 

restrykcyjnych norm emisji spalin, spalają coraz mniej oleju napędowego. W tym też celu 

kierowcy przechodzą szkolenia, na których uczą się nie tylko jazdy defensywnej 

i przewidującej, ale również nowych systemów montowanych w nowoczesnych pojazdach, 

mających na celu wsparcie ich w dążeniu do jak najniższego spalania. Dziś ciężarówki te-

stowane przez przewoźników każdego dnia udowadniają, że są w stanie pracować za mniej. 

Zastanawiające jest – ile zadowoli ekologów?

Unia Europejka chce wprowadzić limity i w celu ich weryfi kacji opracowała symulacyjny 

program komputerowy VECTO, który ma mierzyć zużycie paliwa i emisję CO2 nowych 

ciężarówek i autobusów. Przekształca on dane 

wejściowe, takie jak opór powietrza, opory 

toczenia i wydajność silnika na zużycie paliwa 

i emisję CO2 dla różnych rodzajów tras 

i nieomal wszystkich typów samochodów cię-

żarowych. Taką procedurę mają przechodzić 

wszystkie nowe pojazdy ciężarowe podczas 

badań homologacyjnych od 2018 roku.

Komisja Europejska jeszcze rozważa udostęp-

nianie wyników testów i danych wejściowych 

osobom trzecim. Stanowczo sprzeciwiają się 

temu producenci samochodów, obawiając się 

ujawnienia w ten sposób poufnych informacji 

handlowych. Trwają również prace nad wpro-

wadzeniem testu weryfi kującego zgodność zużycia paliwa obliczonego przy użyciu VECTO 

ze zużyciem w rzeczywistych warunkach. 

Europa dąży do ograniczenia emisji CO2 o 80÷95% do roku 2050, dzięki temu wzrost 

globalnego ocieplenia ma nie przekroczyć 2°C. Transport emituje jedną trzecią całkowitej 

emisji CO2 w UE.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą federacji Transport & Environment Europa może 

osiągnąć swoje cele klimatyczne, jeśli do roku 2025 ustanowi normy zużycia paliwa 

dla nowych samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Wg umiarkowanego 

scenariusza emisja CO2 z transportu ma być zredukowana do 2030 o 30%. Wprowadzenie 

norm dla wszystkich pojazdów dla  lat 2025 i 2030 pozwoli osiągnąć aż 42% wymaganej 

redukcji emisji z transportu.

Istnieje tylko jedno „ale”... Jaką emisję CO2 wygenerują zmiany, które ograniczą spalanie 

pojazdów ciężarowych? ▐
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N iezawodnym sposobem na redukcję 

emisji spalin jest zmniejszenie zużycia 

paliwa. Bardziej oszczędne pojazdy przy-

czyniają się do polepszenia rentowności trans-

portu. Jeśli postęp rzeczywiście się dokona, 

będziemy wozili tyle samo lub więcej, za mniej. 

Od 2009 r. Komisja Europejska we współ-

pracy z przemysłem opracowuje narzędzie 

symulacyjne VECTO (ang. Vehicle Energy 

Consumption Tool – narzędzie pomiaru zu-

życia energii przez pojazd, służące do mie-

rzenia poziomu zużycia paliwa oraz ogólnego 

poziomu emisji CO2 przez pojazdy ciężarowe. 

Będzie ono rejestrować wszelkiego rodzaju 

emisje, wynikające z działania silnika i napę-

du, a także oporów aerodynamicznych i opo-

rów toczenia.

Alternatywny i niestety bardziej praw-

dopodobny scenariusz zakłada czarowanie 

rzeczywistości tak, aby dopasować ją do „pa-

pierowych” wytycznych. Ubiegłoroczna afera 

z silnikami wysokoprężnymi Volkswagena, 

które tylko „udawały”, że spełniają wysokie 

standardy emisji spalin obowiązujące w USA, 

to czubek góry lodowej. Tajemnicą poliszy-

nela jest, że deklarowane przez producentów 

samochodów osobowych dane o emisji spalin 

i zużyciu paliwa rozmijają się z rzeczywisto-

ścią, i to prawdopodobnie z każdym rokiem 

bardziej. Podawane wartości są osiągalne pod-

czas badań obwarowanych ścisłymi procedu-

rami, ale nie w codziennym ruchu drogowym. 

Producenci ciężarówek mają inny wybieg, 

od lat ten sam: „spalanie zależy od konfi gu-

racji pojazdu oraz warunków eksploatacyj-

nych.” Jest to stwierdzenie prawdziwe, ale 

pomija rolę konstruktorów pojazdów oraz 

zarządów fi rm, które oferują tylko to, „co 

jest w stanie zaakceptować rynek” oraz ak-

cjonariusze oczekujący zysków. 

Chcieli dobrze… 

International Council of Clean Transporta-

tion (ICCT – Międzynarodowa Rada „Czyste-

go” Transportu) przygotowała w grudniu 2015 r.

raport o europejskim rynku samochodów 

ciężarowych i emisji dwutlenku węgla (CO2). 

Nawiasem mówiąc to działacz tej organizacji, 

John German (nomen omen) przyczynił się do 

wykrycia nieprawidłowości w samochodach 

Volkswagena. Cel był szczytny, a zainspirował 

go Peter Mock, reprezentujący ICCT w Euro-

pie: skoro te same samochody napędzanie sil-

nikami Diesla spełniają w USA ostrzejsze nor-

my emisji zanieczyszczeń niż w krajach UE, to 

udowodnijmy, że nic nie stoi na przeszkodzie, 

abyśmy my też mogli mieć „zdrowsze” samo-

chody. Rezultat testów praktycznych prowa-

dzonych przy współpracy Centrum Paliw Al-

ternatywnych Silników i Emisji Uniwersytetu 

West Virginia okazał się w przypadku Volks-

wagena odwrotny od spodziewanego. 

ICCT określa siebie jako organizację non-

-profi t. Ma biura w Waszyngtonie, San Fran-

cisco i Berlinie. Przeprowadza badania i ana-

lizy dotyczące przepisów o emisji spalin przez 

transport. Celem jej działań jest bardziej eko-

logiczny i lepiej wykorzystujący energię trans-

port lądowy, morski i powietrzny. Zyskać ma 

na tym zdrowie ludzi oraz klimat Ziemi. 

Siedem procent

Raport nakreśla sytuację na rynku po-

jazdów użytkowych „heavy-duty”, defi nio-

wanych jako pojazdy o masie całkowitej 

powyżej 3,5 t, w tym autobusy i pikapy, kla-

syfi kowane w Stanach Zjednoczonych jako 

„ciężarówki”. Mówi o Europie i porównuje 

Energia czy tylko gazy? 
Do 2030 roku emisja gazów cieplarnianych ma zmniejszyć się w krajach Unii o 40%. 
Tak orzekła Komisja Europejska. Jest w tym zaklęta dobra wiadomość dla przewoźników, 
o ile nad biurokracją zwycięży rozsądek. 
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Porównanie tendencji w wielkości zużycia paliwa przez ciągniki 
siodłowe w Europie (kolor niebieski) i USA.

18% 

75% 

7% 

Przewozy towarów w Europie w po-
dziale na środki transportu w 2013 r. 

„SuperTruck” firmy 
Freightliner, należącej do Daimlera 

osiągnął w kwietniu 2015 r. spalanie 19,28 l/100 km. 
W programie zainicjowanym przez DOE biorą udział również 

Cummins, Volvo i Navistar. Jego celem jest lepsze wykorzystywanie energii 
służącej do napędzania ciężarówek, w praktyce widoczne w obniżeniu zużycia paliwa.
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Rok modelowy

testy w warunkach rzeczywistych

kolej

transport drogowy

żegluga śródlądowa

wyjściowe spalanie

redukcja spalania w Fazie 1 redukcja spalanie w Fazie 2
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ją z USA. Sięga z grubsza 10 lat wstecz, choć 

niektóre dane obejmują okres od 2000 r. 

Szacuje się, że transport odpowiada za 

blisko ¼ globalnej emisji dwutlenku węgla 

spowodowanej działalnością człowieka, 

z czego 1/3 wydzielają pojazdy użytkowe. In-

nymi słowy odpowiadają one za 7% całko-

witej, antropogenicznej emisji CO2. 

Zważywszy na pozostawiany „ślad węglo-

wy”, Unia Europejska jest trzecim na świecie 

„trucicielem” po Chinach i USA. Do naszej 

„wiodącej pozycji” przyczynia się szerokie 

wykorzystywanie transportu drogowego. 

W przeliczeniu na tonokilometry w ten spo-

sób przemieszczanych jest po Europie 75% 

ładunków. 73% z nich (wg danych z 2013 r.)

przypada kolejno na 7 krajów: Niemcy, Polskę, 

Hiszpanię, Francję, Wielką Brytanię, Włochy 

i Holandię. Jak wiemy, obecnie na pierwszym 

miejscu plasuje się nasz kraj. Transport dro-

gowy zdecydowanie dominuje w Hiszpanii, 

Francji, Włoszech i Polsce, choć u nas kolej 

ma stosunkowo wysoki, około 18% udział. 

W Holandii blisko 40% przewozów należy do 

żeglugi śródlądowej, a Niemcy najlepiej rów-

noważą wykorzystanie różnorodnych środ-

ków transportu: kolej przewozi 23% ładun-

ków, żegluga śródlądowa około 13%. 

Ogółem wielkość przewozów towaro-

wych w Europie wynosi od 2010 r. corocz-

nie około 1,7 biliona tonokilometrów przy 

lekkiej tendencji zwyżkowej. W rekordo-

wym 2007 r. zbliżyła się do 2 bilionów. ¾ to 

przewozy krajowe. 

Zalety praktyczne

Holandia stanowi przykład wykorzystania 

warunków naturalnych, które sprzyjają rozwo-

jowi transportu wodnego. Bogata gospodarka 

Niemiec oparta w znacznej mierze o rozwój 

i eksport nowoczesnych technologii systema-

tycznie rozbudowuje infrastrukturę wewnątrz 

kraju praktycznie od zarania epoki przemysło-

wej. Determinacja, konsekwencja i dostatek 

funduszy sprawiają, że nawet duże i kosztowne 

projekty mają szansę realizacji. Przejawia się to 

m.in. w znacznym zróżnicowaniu wykorzysty-

wanych środków transportu, także w ramach 

przewozów intermodalnych, które coraz bar-

dziej interesują sektor prywatny. 

W większości pozostałych krajów opty-

malnym rozwiązaniem jest transport dro-

gowy. Szczególnie, gdy mowa o przewozach 

odbywających się w granicach państwa, 

czyli na stosunkowo małych odległościach. 

Samochód ciężarowy jest w tych warun-

kach najbardziej elastycznym, najszybszym 

i najtańszym rozwiązaniem w transporcie 

towarów. Podobną rolę w przewozie ludzi 

odgrywa autobus, choć elastycznością prze-

wyższają go prywatne samochody osobowe. 

Może więc zamiast zastanawiać się nad 

kosztownymi i nie zawsze praktycznymi al-

ternatywnymi środkami transportu, warto 

rozwijać konstrukcję ciężarówek i autobu-

sów, aby bardziej efektywnie wykorzystywa-

ły dostępne zasoby energii? Najlepiej pocho-

dzącej ze źródeł odnawialnych, co przenosi 

ciężar dyskusji na problem bardziej podsta-

wowy niż motoryzacja, a jest nim pozyski-

wanie energii dla naszej cywilizacji w ogó-

le. Szczególnie, że bezwzględne dążenie do 

redukcji emisji dwutlenku węgla przyczynia 

się do jej większego zużycia. Ciężarówki są 

tu doskonałym przykładem. Do obniżania 

emisji szkodliwych składników spalin wy-

korzystuje się urządzenia, które podnoszą 

masę własną pojazdu, a zatem przyczyniają 

się do wzrostu jego zapotrzebowania na pa-

liwo. ICCT podaje niepisaną regułę: każde 

500 kg wzrostu masy zestawu to 1 l/100 km 

więcej. Powszechne po wprowadzeniu nor-

my Euro 6 katalizatory SCR potrzebują Ad-

Blue, płynu, którego produkcja też wymaga 

energii. Sam katalizator i inne elementy roz-

budowanego układu wydechowego też nie 

powstały „z niczego”. Słowem, sporo trzeba 

zapłacić żywą gotówką i emisją CO2, aby za-

oszczędzić na emisji (między innymi) CO2. 

Bez zmian

Raport ICCT nie pozostawia złudzeń. 

Od początku XXI wieku przeciętne zużycie 

Źródło: ICCT Źródło: ICCT

Kraje przewożące najwięcej towarów w Europie 
i stosowane przez nie środki transportu w 2013 r. 
Obecnie Polska ma wiodącą pozycję. 
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Sprzedaż pojazdów 
użytkowych w Unii Europejskiej 
w podziale na kraje w 2014 r. 

Składany „ogon” za naczepą 
poprawia opływ powietrza. 
Częścią pakietu aerodynamicznego 
są również osłony boczne u dołu 
naczepy. 

Na drogach Stanów Zjednoczonych egzystują obok 
siebie tradycyjne, kanciaste modele oraz nowe, 
o opływowym kształcie. Każdy typ ma swoich 
zwolenników. Większość kierowców to jednocześnie 
właściciele ciężarówek (tzw. owner-operators). 

Typowy amerykański zestaw naczepowy składa się 
z trzyosiowego ciągnika i dwuosiowej naczepy na 
ogumieniu bliźniaczym. Wózek jezdny naczepy najczęś-
ciej jest ruchomy, co pozwala zmieniać położenie osi, 
aby równomiernie rozłożyć naciski.
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Wielkość popytu na nowe pojazdy nie jest równoważna 

z pozycją kraju w ilości transportowanych towarów.
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W 2014 r. w USA sprzedano 141 tys. 

ciągników siodłowych i 122 tys. podwozi, 

a w Unii Europejskiej odpowiednio 121 

i 83 tys. sztuk. Nasz rynek niestety, nie wró-

cił do wyników z lat 2007-2008 r. i z trudem 

utrzymuje poziom sprzed 2005 r., przynaj-

mniej w segmencie ciągników siodłowych. 

Sprzedaż podwozi, która w okresie 2005-

-2008 była dość „równa” i wysoka, spadła 

o połowę. 

Pomimo różnic ciągniki konsumują pra-

wie identyczny odsetek paliwa wśród no-

wych pojazdów użytkowych po obu stro-

nach oceanu. Wynosi on 59% w UE i 60% 

w USA. 

Porównując zestawy z obu rynków, trze-

ba pamiętać, że nie tylko jednostki miary są 

odmienne. Gdy my określamy w przepisach 

dopuszczalną masę całkowitą, Amerykanie 

stosują „regułę mostu” (ang. Bridge For-

mula Weights). Podobnie jak w przypadku 

naszych uregulowań, jej celem jest przede 

wszystkich ochrona dróg przed zniszcze-

niem. Jednak działa ona bardziej elastycznie 

niż nasza dmc, dopuszczając do ruchu cięż-

sze pojazdy pod warunkiem, że liczba i usta-

wienie osi skutkują małym ich naciskiem na 

jezdnię. Ponadto, tak jak w poszczególnych 

stanach, tak samo w Europie, np. w krajach 

skandynawskich czy Beneluksu zezwala się 

na ruch cięższych pojazdów niż te uznawa-

ne za „normę”. 

W podobnym gronie

W Stanach Zjednoczonych dominującą 

pozycję na rynku ciągników siodłowych ma 

Daimler, który dysponuje popularną mar-

ką Freightliner oraz wyspecjalizowanym 

w ciężkich zastosowaniach Western Sta-

rem. W 2014 r. do koncernu należało 46% 

rynku. Za nim uplasował się Paccar (marki 

Kenworth i Peterbilt) – 29%, a dalej Volvo 

z Mackiem – 8%. 18% należy do „lokalnego” 

producenta, fi rmy Navistar (International). 

W Europie Daimler (marka Mercedes-

-Benz), Paccar (DAF) i Volvo (Volvo i Re-

nault) mają kolejno 22, 16 i 23% udziału, 

31% należy do działającego w segmencie 

ciągników siodłowych „lokalnie” Volkswa-

gena (marki MAN i Scania), a 7% do Iveco. 

Trzy koncerny, które w Europie mają ponad 

60% rynku, w USA odpowiadają za ponad 

80% sprzedaży. 

Nic dziwnego, że wyprzedzając ujedno-

licenie wymagań odnośnie emisji spalin, 

rozpoczął się proces unifi kacji rozwiązań 

technicznych służących zmniejszeniu tok-

syczności wyziewów diesla. Podstawowe 

narzędzia do osiągnięcia celu to recyrkula-

cja spalin, katalizator SCR oraz fi ltr cząstek 

stałych. 

Konstruktorzy dążą również do zmniej-

szenia zapotrzebowania na energię, co przy-

paliwa przez pojazdy użytkowe w Europie 

nie obniżyło się. W przypadku ciągników 

siodłowych z naczepami wynosi około 

35 l/100 km. Być może trzeba poczekać 

na wycofanie z ruchu pojazdów starych 

i paliwożernych, ale fi zykę trudno oszu-

kać. 40-tonowego zestawu nie poruszy się 

pstryknięciem palca. 

W Stanach Zjednoczonych średnie spa-

lanie i tak jest o 10 l większe. Amerykanie 

przyjmują 45 l/100 km za punkt wyjścia do 

redukcji zużycia paliwa przez nowe ciągniki 

z naczepami do 40 l/100 km w Fazie 1, która 

właśnie weszła w życie. Faza 2 przewidu-

je, że do 2021 r. spalanie ma zejść poniżej 

35 l/100 km, a jeszcze przed 2030 do nie-

co ponad 30 l/100 km. Towarzyszą temu 

normy dotyczące zmniejszenia emisji CO2. 

Regulacje europejskie koncentrują się na 

dwutlenku węgla i nie wyznaczają limitów 

zużycia paliwa przez nowe pojazdy. 

Należy pamiętać, że po każdej ze stron 

Atlantyku używane są odmienne nico po-

jazdy. W Europie normą jest dwuosiowy cią-

gnik siodłowy z kabiną wagonową (nad sil-

nikiem) i trzyosiowa naczepa kurtynowa na 

kołach pojedynczych. Zestaw taki może się 

poruszać z prędkością rzędu 85÷90 km/h.

W USA typowe są trzyosiowe ciągniki 

z kabinami klasycznymi (za silnikiem) oraz 

dwuosiowe naczepy furgonowe na bliźnia-

czym ogumieniu, które rozwijają prędkość 

między 89 a 121 km/h. Co ciekawe, masa 

całkowita przeciętnego zestawu jest więk-

sza u nas – 40 t, gdy za oceanem jest to 

jedynie 36 t. W Ameryce nadal stosuje się 

silniki o większej pojemności i mocy. Więk-

szość ciągników ma jednostki od 14 do 

16 l, gdy w Europie dominują diesle 12÷14 l

i to od niedawna. Jeszcze w 2005 r. 52% 

udziału w sprzedaży miały jednostki 10÷12 l,

a większe 12÷14 l stanowiły mniej niż ¼. 

W 2014 r. sytuacja się odwróciła i udział 

większych silników wynosił już około ¾. 

Przeciętny, roczny przebieg amerykańskie-

go zestawu naczepowego jest wyższy niż 

w Europie. Dochodzi do 191 tys. km prze-

ciw 65 tys. km u nas. 

Udział poszczególnych kon-
cernów w sprzedaży pojazdów 
użytkowych na rynku UE. 
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Również w Europie dąży się do 
obniżenia oporu powietrza, jednak ostro 
wyznaczona długość zestawu ogranicza 
możliwość stosowania elementów 
służących temu celowi. 

Choć w Europie produkuje się ciągniki o mocy dochodzącej do 
750 KM, przeciętnie nadal używamy słabszych ciężarówek niż te 
w USA. Jednak w ostatnich latach wielkość i moc silników u nas 
wzrosły, a w USA mówi się o potrzebie „downsizingu” jednostek 
napędowych ciężarówek. 
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Sprzedaż w USA i UE w podziale na 
typy pojazdów. Kolumna „Inne” obejmuje 
również pikapy, bardzo popularne 
w Stanach Zjednoczonych. 

Sprzedaż pojazdów użytkowych w Europie 
w latach 2005-2014. 
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Udział poszczególnych rodzajów 
nowych pojazdów w całkowitym 
zużyciu paliwa. 

bliża użytkowników do bardziej namacal-

nych korzyści wynikających z dążenia do 

„zrównoważonego transportu”, a ludzkość 

do lepszego wykorzystywania dostępnych 

zasobów. Już na początku XXI wieku poja-

wiły się „inteligentnie” zarządzane akceso-

ria, np. alternator czy sprężarka powietrza 

działające wtedy, gdy to konieczne. Poszły 

za nimi opony o obniżonych oporach tocze-

nia oraz ulepszenia w zakresie aerodynami-

ki, która znów stała się „języczkiem u wagi” 

– tak dla projektantów, jak i pracowników 

działów marketingu. 

Jednocześnie producenci ciężarówek pro-

mują w Europie „holistyczne” podejście do 

pojazdu, proponując systemy telematyczne 

wspomagające zarządzenie transportem, 

prawidłową obsługę serwisową oraz szkole-

nia kierowców, skierowane na umiejętność 

oszczędnego prowadzenia. 

Lepsze niż zakładano

W USA, gdzie ponad 90% fi rm transpor-

towych działających w przewozach długo-

dystansowych to tzw. „owner-operators”, 

czyli kierowcy będący właścicielami swoich 

ciężarówek, zewnętrzne zarządzanie fl otą 

i serwisem oraz edukacja na modłę euro-

pejską byłyby nieporozumieniem, choćby 

ze względów organizacyjnych, o godzeniu 

w wolność użytkowników nie wspomina-

jąc. Dlatego producenci poprawiają raczej 

ciężarówki i naczepy niż fi rmy transporto-

we i kierowców. Amerykański Departament 

Energii (Department of Energy – DOE) 

uruchomił w 2009 r. fi nansowany częścio-

wo ze środków publicznych program Su-

perTruck, którego celem było zwiększenie 

wydajności przewozów zestawami naczepo-

wymi o 50% w przeliczeniu na tonomile na 

galon oraz sprawności silników o 20%, tak 

aby ich sprawność ogólna przekroczyła 50%. 

Jako datę graniczną wyznaczono rok 2015. 

W programie wzięły udział Cummins, Da-

imler, Volvo i Navistar. Spektakularny rezul-

tat osiągnął Freightliner zbudowany przez 

Daimlera. W kwietniu 2015 gruchnęła wia-

domość, że przejechał 12,2 mili na galonie, 

co „po europejsku” oznacza 19,28 l/100 km.

DOE podaje, że przeciętny zestaw naczepo-

wy klasy 8, typowej w dalekim transporcie 

w USA spala 40,6 l/100 km. Agencja wy-

licza, że SuperTruck Daimlera okazał się 

bardziej wydajny o 115%. Nieco wcześniej 

swoją ciężarówkę, spalającą 21,99 l/100 km 

przedstawiły Cummins współdziałający 

z Peterbiltem. Volvo i Navistar wciąż pracu-

ją nad swoimi „supertruckami”. 

Amerykanom zależy na lepszym wyko-

rzystaniu energii, co przejawia się głównie 

obniżeniem zużycia paliwa. Takie podejście 

przynosi konkretne korzyści, a zatem może 

liczyć również na szeroką akceptację wśród 

użytkowników ciężarówek. Towarzyszy mu 

batalia o obniżenie emisji dwutlenku węgla. 

Sprawa ma wysoką wagę, gdyż jak podaje 

DOE 80% towarów w USA jest transporto-

wana ciężarówkami, czyli nieco więcej niż 

w UE, przy założeniu, że sposób zliczania 

przewozów jest porównywalny. 

Amerykanom łatwiej, gdyż długość zesta-

wów nie jest ograniczona prawem. Używają 

wygodnych ciężarówek klasycznych, które 

z założenia mają korzystniejszy kształt 

z punktu widzenia aerodynamiki. Teraz ze-

stawom dodaje się składane owiewki za na-

czepą oraz osłony boczne. Pomocne jest rów-

nież dążenie do maksymalnego obniżenia 

masy własnej zestawów, charakterystyczne 

dla amerykańskich producentów i to od dzie-

siątek lat. Stąd tak wczesne i szerokie stoso-

wanie metali lekkich i tworzyw sztucznych. 

Te pierwsze zaczęły się rozpowszechniać 

wkrótce po II wojnie, a drugie w latach 60. 

W Europie wydłużenie zestawów to te-

mat polityczny i drażliwy. Z obniżaniem 

masy też nie poszalejemy, gdyż zważywszy 

na obowiązujące i zaostrzające się standardy 

bezpieczeństwa niewiele da się uszczknąć 

z kabin czy podwozi. 

Dla europejskich urzędników CO2 jest 

fetyszem, który prawdopodobnie zdetermi-

nuje kształt przyszłych oczekiwań prawnych 

wobec producentów pojazdów.  Komisja 

Europejska żywi niezachwianą wiarę, że 

redukcji emisji „automatycznie” towarzy-

szyć będzie ograniczenie spalania. Jest to 

przewidywany zgoła przez nią warunek, 

który sprawi, że użytkownicy pojazdów 

zaakceptują nowe rozwiązania technicze 

„zwalczające” CO2, których koszt zwróci 

się poprzez mniejsze zużycie paliwa przez 

pojazd. W tej sytuacji cała nadzieja w kon-

struktorach i przepływie wiedzy i pomysłów 

w skali globalnej. Oby zaowocowały nie 

tylko mniejszą obfi tością wydalania gazu 

uznawanego dziś za szkodliwy, ale również 

rzeczywistym wzrostem wydajności pojaz-

dów widocznym w spadku spalania. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Daimler, Scania
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Przykład stosowania „reguły 
mostu”: dodatkowe osie 
pozwalają przewozić cięższy 
ładunek bez szkody dla 
nawierzchni. 

Producenci ciężarówek w Europie 
promują systemy telematyczne, 
kontrakty serwisowe oraz szkolenia 
kierowców, jako sposób na 
ograniczenie zużycia paliwa. 
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Do końca listopada 2015 r. Scania do-

starczyła u nas 3278 samochodów 

ciężarowych oraz 82 autobusy. Polska 

jest dla Scanii drugim co do wielkości ryn-

kiem w Europie. Firma zawdzięcza sukces 

nie tylko pojazdom wyróżniającym się ni-

skim spalaniem, ale również dobremu roz-

poznaniu bieżących potrzeb klientów. 

Rekord w podwoziach

Liczba rejestracji ciągników siodłowych 

i podwozi marki Scania wzrosła w porów-

naniu z analogiczny okresem 2014 o 46%. 

Dało to marce drugą pozycję wśród impor-

terów obecnych w segmencie powyżej 16 t 

dopuszczalnej masy całkowitej. Pierwszy był 

DAF, trzeci MAN. Miłym zaskoczeniem jest 

natomiast pierwsze miejsce Scanii na rynku 

podwozi o dmc powyżej 16 t z wynikiem 674 

pojazdy. Drugi w kolejności Mercedes do-

starczył 474 pojazdy, a plasujący się na trze-

ciej pozycji MAN – 471. Ostatnie tygodnie 

roku mogły nieco zmienić statystykę, gdyż 

niektórzy importerzy odczuwają dużą presję 

„na wynik” i w poprzednich latach nieraz 

byliśmy świadkami raptownych zmian na 

fi niszu. W chwili przygotowywania artykułu 

rezultaty za cały 2015 nie były jeszcze znane. 

Wywalczenie pierwszej pozycji ma duże 

znaczenie prestiżowe, ale nie zawsze równa 

się rzeczywistemu wpływowi na kształt ryn-

ku. Scania wydaje się mieć rzeczywistą prze-

wagę, o czym zaświadcza właśnie duża róż-

norodność sprzedawanych pojazdów. Rynek 

podwozi jest znacznie trudniejszy niż ciągni-

ków siodłowych. Pojazdy tego typu sprzeda-

ją się „wolniej”. Wynika to ze specyfi cznych 

wymagań nabywców. Czasem nabierają one 

ostatecznego kształtu dopiero w procesie 

składania zamówienia. Jest również znacznie 

więcej zmiennych, gdy mowa choćby o licz-

bie i układzie osi czy dodatkowym wyposa-

żeniu. Scania zaskarbiła sobie uznanie straży 

pożarnej, za którym idzie systematyczny 

Inicjatywa „Zawsze na czele” 
to „Ecolution by Scania” 
w miniaturze. Zaproszeni do 
udziału potencjalni klienci mogą 
w ciągu 2 tygodni praktycznych 
testów przekonać się, jakie 
korzyści oferuje Scania. 

W góręW górę
Scania Polska ma za sobą bardzo udany rok. Ciągniki siodłowe sprzedają się 
jak gorące bułeczki, ale nie tylko one zapracowały na świetny wynik. 

2015 był bardzo dobry również dla 
autobusów Scania, choć w segmencie 
miejskim mogłoby być lepiej. 

Budowalny Scania Test Tour będzie kontynuowany w 2016 r. Firma 
chce wyraźnie zaznaczyć swoją obecność w tym segmencie, choć 
jak widać nawet mimo jego osłabienia uzyskała w minionym roku 
rekordowy dla siebie wynik w sprzedaży podwozi w Polsce. 
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wzrost jej znaczenia w branży komunalnej 

i leśnictwie. Sukces nie przyszedłby, gdyby 

nie organizacja sprzedaży, która otacza opie-

ką wszystkich potencjalnych klientów, także 

tych, wymagających dużo uwagi w związku 

ze specyfi ką swojej branży. 

Znakomita sprzedaż podwozi jest tym 

bardziej godna podziwu, że segment bu-

dowalny, gdzie Scania od dawna ma moc-

ną pozycję, nadal jeszcze jest w mizernej 

kondycji. Jego znaczenie z pewnością wzro-

śnie, w miarę napływu nowych środków na 

inwestycje i remonty z Unii, ale w minio-

nym roku daleki był jeszcze od „górki” z lat 

przedkryzysowych. 

Sprawdźcie sami!

Ciągniki siodłowe Scania bronią się 

same, bijąc u kolejnych klientów rekordy 

niskiego spalania. Pomysłowa kampania 

„Zawsze na czele”, która ruszyła w 2015 r.

skutecznie przekonuje wahających się. 

Użyczanie zestawów do testów w fi rmach, 

połączone ze szkoleniem kierowców i co-

achingiem, które ujawnia potencjał drze-

miący w ciężarówkach Scania spotkało się 

z ciepłym przyjęciem przez przewoźników. 

„Zawsze na czele” to w istocie „Ecolution 

by Scania” w miniaturze, mówią przedsta-

wiciele Scanii. Opiera się na tym samym 

założeniu, że kompleksowa troska o każdy 

aspekt eksploatacji pojazdu przynosi wy-

raźne, pozytywne efekty w postaci obni-

żenia kosztów eksploatacji, co równa się 

zwiększeniu zysku użytkownika. Jako cie-

kawostkę podam, że seria testów „Zawsze 

na czele” przeprowadzonych w 2015 r.

u 21 klientów, podczas których zestawy 

pokonały ogółem 134  303 km przyniosła 

średnie spalanie 23,72 l/100 km. 

Zainteresowanie pakietem „Ecolution by 

Scania”, który obejmuje optymalny dobór 

pojazdu, szkolenia dla kierowców, coaching 

oraz opiekę serwisową ukierunkowaną na 

obniżenie spalania i wysoką dyspozycyjność 

także rośnie. Przewidywalność kosztów 

eksploatacji oraz redukcja zużycia paliwa 

przemawiają do coraz to nowych przewoź-

ników. Trend ów jest wspierany przez wy-

mianę pokoleniową, jaka zachodzi w wielu 

fi rmach transportowych. Młodzi menedże-

rowie, którzy wiedzę praktyczną zdobywaną 

w rodzinnej fi rmie wspierają wykształceniem 

logistycznym, chętnie sięgają po nowinki. 

Obecnie każda, nowa Scania sprzeda-

wana w Polsce jest objęta dodatkowymi 

usługami. Co drugi sprzedany pojazd ma 

umowę obsługowo-naprawczą, u niektó-

rych dilerów odsetek ten dochodzi do 70%. 

Scania ma w Polsce 11 dilerów, w tym 9 wła-

snych oraz 37 serwisów, w tym 26 własnych. 

Mapa jest nimi dość szczelnie zapełniona. 

W ubiegłym roku został uruchomiony ser-

wis w Bolesławcu, ważny nie tylko dla klien-

tów z Polski, ale również kierowców podró-

żujących tranzytem. Po okresie intensywnej 

rozbudowy sieci, w przyszłym roku przy-

będzie tylko jeden serwis. Warsztaty Scanii 

w całej Europie mają znakomitą opinię 

wśród klientów, a zważywszy na skutecz-

ność Scania Assistance oraz możliwość 

zdalnego diagnozowania najnowszych po-

jazdów można się spodziewać, że zadowo-

lenie użytkowników będzie rosło. 

W minionym roku po raz kolejny odbył 

się fi nał konkursu Scania Top Team, któ-

ry jest „szkoleniem w formie rywalizacji”, 

a biorą w nim udział warsztaty z całego świa-

ta. Polacy od lat osiągają w nim dobre wyniki, 

a raz stanęli nawet na najwyższym podium. 

Jubileusz i…? 

82 sprzedane autobusy dały Scanii 10% 

rynku. Na tle ostatnich lat to bardzo dobry 

rezultat. Lepszy był tylko 2013 ze 103 auto-

busami. Rynek autobusowy jest chimerycz-

ny, uzależniony od wielu czynników, które 

nie mają nic wspólnego z pojazdami czy 

potrzebami pasażerów. Typowe jest, że po-

pyt rośnie w latach wyborów, gdy autobusy 

dla miast stają się przysłowiową „kiełbasą 

wyborczą”. Prestiżowym sukcesem Scanii 

w 2015 r. było dostarczenie pierwszego eg-

zemplarza nowego autobusu Irizar i8 pol-

skiej fi rmie EMKA-Trans. Podczas targów 

Busworld w Kortrijk w 2015 r. zadebiuto-

wała nowa, kompletna gama autobusów 

Scania. 

Na wyniki fi rmy zapracowała wieloletnia 

konsekwencja działań zarówno centrali, jak 

i polskiego przedstawicielstwa. W 2015 r. 

rozstrzygnęła się kolejna edycja konkursu 

YETD, przeznaczonego dla młodych kie-

rowców. Podobne zawody Scania organizuje 

na całym świecie, a uczestników przycią-

ga do nich nie tylko chęć sprawdzenia się 

i cenna nagroda, ale okazja do podwyższe-

nia kwalifi kacji. 

W ubiegłym roku odbył się również Sca-

nia Test Tour, cykl prezentacji pojazdów 

budowlnych, który ma być kontynuowany 

także w 2016. Powodzenie używanych cię-

żarówek oferowanych poprzez wyspecjali-

zowane centra skłania importera do więk-

szego zaangażowania na rynku używanych 

autobusów. Nadal będzie rozwijany wyna-

jem oraz usługi Scania Finance. Kontynu-

owany będzie program „Zawsze na czele”, 

ale najbardziej znaczącym wydarzeniem 

będzie 125-lecie szwedzkiej fi rmy. Nie tyl-

ko nabywcy, ale również konkurenci Scanii 

spodziewają się, że jubileuszowi towarzy-

szyć będzie prezentacja nowego modelu cię-

żarówki. Czy tak się stanie? Przekonamy się 

już wkrótce. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, K. Dziewicka, Scania

Rok 2016 upłynie pod znakiem 125 
urodzin Scanii. 

Ogólnoeuropejski finał konkursu YETD 
przyniósł zwycięstwo Larsowi Sondergårdowi 
z Danii. 
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westycji. PGK Śrem wykonało więc kolej-

ny krok, kupując pojazdy zasilane ciekłym 

metanem (LNG). Dzięki temu rozwiązaniu 

również najcięższe pojazdy mogą być napę-

dzane gazem ziemnym. Jedno tankowanie 

pozwala pokonać nawet 600 km. 

Od momentu podpisania umowy na bu-

dowę stacji do otrzymania wszystkich wy-

maganych prawem dopuszczeń upłynęło 

9 miesięcy. W  tym czasie fi rma Cryogas 

zaprojektowała i wykonała obiekt oraz uzy-

skała wszystkie niezbędne pozwolenia dla 

uruchomienia ogólnodostępnego punktu 

tankowania gazu. Na stacji zamontowano 

jednostanowiskowy dystrybutor tanko-

wania LNG z  końcówką JC-Carter oraz 

dwustanowiskowy dystrybutor tankowania 

CNG z  końcówkami NGV-1. Gaz ziemny 

pobierany jest ze zbiorników buforowych. 

Dla LNG jest to także główny zbiornik gazu 

dla całej stacji. Dla CNG ustawiono dedy-

kowany bufor o pojemności 1600 l. Zamon-

towana infrastruktura pozwala zatankować 

auto użytkowe napędzane gazem ziemnym 

Generalnym wykonawcą inwestycji 

oraz dostawcą gazu LNG jest fi rma 

Cryogas M&T Poland.

„Otwarcie własnej stacji LNG/CNG wpi-

suje się w  długofalową strategię przejścia 

posiadanych przez PGK Śrem pojazdów 

komunalnych na oszczędny i  ekologiczny 

napęd gazem ziemnym” – podkreśla Paweł 

Wojna, prezes Przedsiębiorstwa Gospodar-

ki Komunalnej w  Śremie. Od kilku lat fi r-

ma sukcesywnie kupuje auta marki Iveco 

fabrycznie przystosowane do zasilania me-

tanem. We fl ocie PGK Śrem są: Daily, Euro-

cargo oraz Stralis LNG.

„W  wygranym przez Cryogas zamówie-

niu publicznym, oprócz wykonania instala-

cji tankowania LNG/CNG, przedstawiliśmy 

atrakcyjne warunki dostaw gazu ziemnego 

– mówi Jarosław Patyk, wiceprezes Cryogas 

M&T Poland. – Wdrożone rozwiązania wy-

chodzą naprzeciw oczekiwaniom operatorów 

fl ot, którzy decydując się na wybór napędu 

gazowego, otrzymują w  zamian gwarancję 

oszczędności względem oleju napędowego. 

Cena gazu ziemnego w czasie trwania umowy 

to stały parytet do notowań hurtowych diesla”.

9 miesięcy

Kilkuletnie doświadczenie w  eksploata-

cji pojazdów zasilanych sprężonym gazem 

ziemnym potwierdziło zasadność takiej in-

Wreszcie!Wreszcie!

Stacja CNG/LNG dostępna dla wszystkich to pierwszy krok ku popularyzacji ekologicznych napędów 
w naszym kraju. Jednak jedna jaskółka wiosny jeszcze nie czyni… 
Czekamy na więcej!

Od grudnia 2015 r. działa pierwsza w Polsce stacja LNG/CNG dedykowana samochodom 
ciężarowym. Należący do PGK Śrem obiekt mieści się przy drodze łączącej 
Śrem i Zaniemyśl. Korzysta z niego miejscowa flota aut komunalnych oraz klienci zewnętrzni. 
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w ciągu kilku minut. Płatności można doko-

nywać gotówką lub kartą płatniczą.

Obiekt mieści się przy składowisku odpa-

dów w  Mateuszewie. Dojazd do stacji moż-

liwy jest bezpośrednio z  drogi wojewódzkiej 

nr 432, łączącej Śrem i  Zaniemyśl. Wjazd 

na stację znajduje się przy skrzyżowaniu 

z gminną drogą w Lucinach.

Stacja jest czynna dla wszystkich klientów 

od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 

do 15:00. Po podpisaniu umowy klienci mogą 

tankować gaz ziemny w trybie całodobowym. 

W gotowości

PGK Śrem jest nowoczesną fi rmą, świad-

czącą usługi komunalne. Główną działalno-

ścią przedsiębiorstwa jest odbiór odpadów 

komunalnych od klientów indywidualnych 

i  przedsiębiorstw na terenie gmin Śrem, 

Dolsk, Książ Wlkp., Brodnica, Zaniemyśl 

oraz Kórnik. PGK Śrem zajmuje się m.in. 

utrzymaniem terenów zielonych, porządko-

waniem ulic i placów oraz świadczy usługi 

diagnostyczne. 

We fl ocie znajdują się samochody marki 

Iveco z  napędem gazowym. Iveco oferuje 

pełną gamę takich pojazdów, w tym: lekkie, 

średnie i ciężkie oraz autobusy. 

Stralis Natural Power Euro 6 to 2- lub 

3-osiowe podwozia oraz 2-osiowe ciągniki. 

Pojazdy wyposażone są w  silnik Cursor 8 

Natural Power o mocy od 270 do 330 KM. 

Współpracuje on z 16-stopniową zautoma-

tyzowaną skrzynią biegów ZF lub 6-stop-

niową automatyczną skrzynią biegów Alli-

son z przekładnią hydrokinetyczną. Modele 

napędzane gazem ziemnym są wyposażone 

w zbiorniki o łącznej pojemności od 400 do 

1300 l. Oprócz wersji CNG przygotowanej 

z  myślą o  średnich trasach Stralis Natural 

Power dostępny jest również w wersji LNG 

(o zasięgu 750 km). Ciągnik LNG w standar-

dowej konfi guracji wyposażony jest w czte-

ry 70-litrowe zbiorniki CNG oraz 525-litro-

wy kriogeniczny zbiornik LNG. Gaz ziemny 

jest przechowywany w  stanie ciekłym 

w temperaturze 130°C oraz pod ciśnieniem 

9 barów, a przed wtryskiem do silnika przy-

wracany jest do postaci lotnej. 

Napędzane gazem ziemnym silniki FPT 

Industrial wykorzystują system spalania 

stechiometrycznego, co oznacza właściwy 

stosunek paliwa do powietrza. Napędzane 

są w  100% gazem ziemnym. Mają silniki 

o  zapłonie iskrowym z  dwoma wtryskiwa-

czami na cylinder. Spaliny są oczyszczane 

w  standardowym katalizatorze trójdroż-

nym, który nie wymaga stosowania AdBlue. 

Silniki Euro 6 napędzane gazem ziem-

nym są bardziej ekologiczne niż ich wyso-

koprężne odpowiedniki. Metan jest całko-

wicie czystym paliwem dzięki radykalnemu 

obniżeniu emisji cząstek stałych (–95%), 

tlenków azotu (–35%) oraz CO2 (od 10 do 

nawet 100% – w przypadku biogazu) w po-

równaniu z  ON. Napędzane gazem silniki 

pracują również ciszej. 

Istotne znaczenie ma też efektywność 

kosztowa – oszczędności związane z  niż-

szym TCO (całkowity koszt posiadania 

i użytkowania pojazdu) sięgają 10%. Niższy 

koszt gazu ziemnego (w porównaniu z ole-

jem napędowym) oznacza większą rentow-

ność, przekładając się na obniżenie wydat-

ków na paliwo nawet o 40%. 

Krok do przodu

Otwarcie nowej stacji w  Mateuszewie 

zbiegło się w  czasie z  dopłynięciem do 

Polski pierwszego statku z  dostawą płyn-

nego gazu ziemnego z  Kataru. Dostarczył 

210 tys. m3 gazu do nowo wybudowanego 

terminalu LNG w Świnoujściu. To pierwsza 

z  dwóch planowanych dostaw, które będą 

zrealizowane przez Qatargas w  celu schło-

dzenia i  rozruchu instalacji polskiego ter-

minala. Druga dostawa, planowana jest 

w  lutym 2016 r. Terminal LNG w  Świno-

ujściu został zaprojektowany do odbioru, 

regazyfi kacji i dostarczania nawet 5 mld m3 

gazu rocznie do polskiej sieci przesyłowej. 

Znajdują się tam dwa kriogeniczne zbiorni-

ki gazu (każdy o  pojemności 160 tys. m3), 

instalacje do regazyfi kacji oraz rurociąg 

o długości 85 km łączący terminal z polską 

siecią gazu. Terminal LNG w  Świnoujściu 

jest jedyną tej wielkości instalacją w Europie 

Północnej i Środkowo-Wschodniej. Projekt 

jest obecnie w  fazie uruchamiania do ope-

racji komercyjnych, które rozpoczną się 

w  drugim kwartale 2016 r. PGNiG będzie 

odbierało dostawy gazu LNG w  oparciu 

o  20-letni kontrakt, zgodnie z  którym Qa-

targas dostarczy 1 mln ton LNG rocznie do 

Świnoujścia.

Od maja 2015 r. jest również budowana 

w  Warszawie przez Gazprom Germania 

stacja paliw CNG/LNG przy zajezdni auto-

busowej MZA, która ma przede wszystkim 

służyć do tankowania 35 autobusów LNG 

marki Solbus, ale również działać na zasa-

dach komercyjnych. Co ciekawe Gazprom 

chce nasz kraj pokryć siecią takich stacji. 

Biała plama na mapie Europy to szansa na 

biznes, tym bardziej, że zgodnie z  wytycz-

nymi Unii Europejskiej do 2025 r. stacje 

tankowania CNG mają być rozmieszczone 

maksymalnie co 150 km, a  LNG – co 400 

km. Firma ma koncesję na obrót takim pali-

wem ważną do końca 2030 r.

Warto podkreślić, że w  Europie jest 

4,5 tys. stacji CNG (70% we Włoszech, 

Francji i Niemczech), które obsługują 2 mln

pojazdów zasilanych gazem ziemnym (naj-

więcej we Włoszech – 885 tys.). W  Polsce 

jeździ 3,6 tys. takich pojazdów, do ich dys-

pozycji jest zaledwie ok. 30 stacji CNG. ▐

KD
Fot. Iveco, Cryogas

W Mateuszewie zainstalowano jednostanowiskowy 
dystrybutor tankowania LNG oraz dwustanowiskowy 
dystrybutor tankowania CNG. Auto użytkowe można 
zatankować w ciągu kilku minut.

Paweł Wojna, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie otwiera stację w Ma-
teuszewie. Firma Cryogas zaprojektowała i wykonała obiekt oraz uzyskała wszystkie niezbędne 
pozwolenia dla uruchomienia ogólnodostępnego punktu tankowania gazu. To jak na razie jedyne 
miejsce w Polsce, gdzie każdy może zatankować pojazd napędzany ciekłym gazem ziemnym.
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W  2011 roku rozpoznawalność marki 

WF Sędziszów (ówczesna nazwa) 

w  pierwszym wskazaniu wynosiła 

2,2%, w kolejnych 2,7%. Marka, która kiedyś 

była praktycznie monopolistą na rynku fi l-

tracji, po 1989 roku prawie znikła. Od 2012 r.

dzięki sukcesywnej pracy fi ltry Sędziszów 

coraz mocniej zaznaczają swoją obecność 

nie tylko w świadomości użytkowników po-

jazdów, ale również rośnie ich sprzedaż.

Przyczyniło się do tego uruchomienie 

nowych linii produkcyjnych, poszerzenie 

oferty dla sektora rolniczego i  transportu 

drogowego, rozbudowanie sieci sprzedaży, 

rebranding i  wreszcie atrakcyjny program 

lojalnościowy dla klientów. Firma zaczęła 

też aktywnie uczestniczyć w różnych impre-

zach branżowych.

Kawałek po kawałku

W  ciągu ostatnich trzech lat oferta PZL 

Sędziszów poszerzyła się o ponad 200 refe-

rencji, które znajdują zastosowanie głównie 

w  pojazdach ciężarowych, maszynach rol-

niczych i  autobusach, choć nie brakuje też 

produktów dedykowanych autom osobo-

wym. Wszystkie nowe wyroby są produko-

wane przez PZL Sędziszów.

PZL Sędziszów od 2015 r. współpracuje 

również z TecDoc, platformą udostępniają-

cą ponad 20 mln pozycji katalogowych po-

nad 550 producentów części zamiennych do 

ponad 50 tys. modeli samochodów osobo-

wych i 40 tys. ciężarowych. Z tego narzędzia 

korzystają dzisiaj wszystkie warsztaty samo-

chodowe, nie mogło więc tam zabraknąć 

Sędziszowa.

Walka o podium
W ciągu ostatnich 3 lat PZL Sędziszów znacząco wzmocnił swoją pozycję 
na rynku. Punktem zwrotnym okazała się prywatyzacja spółki w 2012 r. Polski producent 
poczuł wiatr w żaglach. 

11 grudnia na Stadionie Narodowym 
w Warszawie odbyła się uroczysta 
gala rozdania nagród oraz przeka-
zania symbolicznego czeku o war-
tości 100 000 zł zwycięzcy nagrody 
głównej w konkursie „inFILTRacja 
nagród”. Szczęśliwcem okazał się 
Krzysztof Wojewoda, właściciel fir-
my F.H.U.P. WOJTAR KRZYSZTOF 
WOJEWODA z Tarnowa. 
„Byłem bardzo zaskoczony, gdy 
dowiedziałem się o wygranej. Pro-
dukty marki Sędziszów sprzedaję 
od ponad 25 lat. W połowie lat 90., 
otwierając sklep motoryzacyjny, 
naturalnie po nie sięgnąłem. Póź-
niej zaczęło brakować referencji, 
ale to się zmieniło jakieś 2-3 lata temu. Zwiększyła się dostępność, powiększył asortyment, fil-
try marki Sędziszów stały się atrakcyjne cenowo i jakościowo. Zacząłem więc rozwijać sprze-
daż tych produktów. Wygraną przeznaczę na dalszy rozwój swojej działalności” – powiedział 
Krzysztof Wojewoda podczas odbierania nagrody.
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Na początku grudnia swój fi nał miała 

akcja promocyjna pod nazwą „inFILTRa-

cja nagród”. W  ten sposób fi rma postano-

wiła dotrzeć do warsztatów – mechaników, 

ponieważ to oni w  dużej mierze decydują 

o  wyborze fi ltra. Główną nagrodą w  tym 

konkursie było 100 tys. zł, które mógł wy-

losować każdy uczestnik akcji. Oprócz tego 

producent przygotował ponad tysiąc nagród 

pieniężnych i  rozdał ponad 16 tys. litrów 

paliwa. Akcja cieszyła się ogromnym zain-

teresowaniem. „Myślę, że będziemy konty-

nuować działania wspomagające sprzedaż 

w  tym zakresie” – zapowiada Adam Sikor-

ski, prezes PZL Sędziszów S.A.

Konkurs polegał na rejestracji faktur na 

dedykowanej stronie internetowej. Rów-

nolegle klienci PZL Sędziszów mogli brać 

udział w odbywających się akcjach promo-

cyjnych: „Tankuj do pełna” czy „Podwajamy 

Twoje zakupy”. W  sumie zarejestrowano 

prawie 10 tys. faktur. W akcji wzięło udział 

831 podmiotów. Co jak przyznaje zarząd 

PZL Sędziszów – przerosło oczekiwania 

fi rmy.

Porównania

Kolejnym ważnym krokiem w  kierunku 

popularyzacji swoich fi ltrów wśród klien-

tów jest program badań eksploatacyjnych. 

Na Spotkaniach Transportowych organi-

zowanych przez nasze wydawnictwo, PZL 

Sędziszów proponował uczestnikom udział 

w takich testach. Filtry są montowanie w po-

jazdach ciężarowych i po określonym czasie 

eksploatacji trafi ają do laboratorium w celu 

sprawdzenia ich chłonności i  skuteczności. 

Taki test trawa od 6 do 9 miesięcy, co jest 

równoznaczne przejechaniu od 90 tys. do 

120 tys. km. Po takim czasie wiadomo, czy 

fi ltr spełnił swoje zadanie i w jakim stopniu 

został zużyty, a co istotne można porównać 

stopień jego zużycia w  stosunku do fi ltra, 

który do tej pory był używany w danej fl o-

cie. „Nie boimy się takiej konfrontacji. Dziś 

jesteśmy pewni jakości naszych produk-

tów. Wyniki naszych badań jasno pokazują 

to również naszym klientom” – zapewnia 

Grzegorz Tomasik, członek zarządu PZL 

Sędziszów.

Do tej pory w  programie badawczym 

wzięły udział: Omega Pilzno, Epo Trans Ty-

chy, Marlibo Olkusz, Kalmet Gliwice, Min-

kus Rybnik i Sachs Trans.

Ale fi ltry to nie wszystko – stanowią 60% 

produkcji PZL Sędziszów. W 2015 roku fi r-

ma nawiązała współpracę z  producentem 

systemów do układów napędowych Borg-

Warner. Obecnie w Sędziszowie znajduje się 

cała linia produkcyjna, która została prze-

niesiona z  niemieckiego zakładu. Produ-

kowane są tam elementy dla BorgWarner, 

z których w zakładzie w Jasionce pod Rze-

szowem powstają zespoły, trafi ające potem 

na linię montażową w zakładach grupy VW.

PZL Sędziszów od 2012 r. należy do Kra-

jowego Klastra Kluczowego – Dolina Lotni-

cza i  dostarcza rozwiązania dla tej branży. 

Efektem tej działalności jest współpraca 

z WSK Kalisz, który powierzył PZL Sędzi-

szów modyfi kację układu zasilania paliwem 

silnika tłokowego ASz-62. Na tej podstawie 

fi rma zrealizowała swój pierwszy projekt 

od bardzo wielu lat – nowy fi ltr paliwa do 

silnika lotniczego wraz z całym układem za-

silania paliwem. Na razie trwają testy tego 

układu, w trzecim kwartale bieżącego roku 

samolot ma się wzbić w powietrze.

PZL Sędziszów ma również dostarczać 

fi ltry na rynek wtórny dla dużego produ-

centa autobusów. Właśnie powierzono spół-

ce skonstruowanie nowego fi ltra przystoso-

wanego do nowej komory silnika.

Naprzód

Po trzech latach wytężonej pracy rozpo-

znawalość marki wśród klientów znacznie 

wzrosła. Z  przeprowadzonych badań wy-

nika, że znajomość spontaniczną wyka-

zuje dziś 20% badanych, wspomaganą na-

wet – 76%. Pod względem rozpoznawalno-

ści marka PZL Sędziszów zajmuje siódmą 

pozycję.

W ciągu następnych 3 lat spółka chce się 

dalej rozwijać, kładąc szczególny nacisk 

na segmenty: automotive, pojazdów cię-

żarowych, maszyn rolniczych oraz sprzętu 

specjalistycznego i  lotnictwa. Będzie rów-

nież dalej wzmacniać służby sprzedażowe 

i wprowadzać innowacje w swoich produk-

tach. Już w tym roku mają pojawić się nowe 

patenty. Cały czas trwają prace nad nowymi 

fi ltrami z  rozwiązaniami poprawiającymi 

fi ltrację. 

Bardzo ważnym kierunkiem rozwoju są 

też rynki eksportowe. Pierwszy sukces Sę-

dziszów ma już na koncie. Został utworzo-

ny Klaster Motoryzacyjny i  uruchomiona 

montownia maszyn górniczych KGH Za-

brze w Kazachstanie. PZL Sędziszów dostar-

cza tam swoje fi ltry. 

Bardzo ważnym kanałem dystrybucji dla 

spółki jest e-commerce. Firma chce tutaj 

działać, jako dostawca rozwiązań. Zarząd 

rozgląda się również za przedsiębiorstwami, 

z którymi mogłaby połączyć siły w ramach 

akwizycji.

Głównym celem spółki jest dzisiaj zdo-

bycie trzeciej pozycji na rynku. Biorąc pod 

uwagę dynamikę ostatnich 3 lat, można od-

nieść wrażenie, że plan ten jest niedoszaco-

wany. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. PZL Sędziszów, K. Dziewicka

Adam Sikorski, 
prezes PZL Sędziszów S.A.

Nasza droga od chwili prywatyzacji spółki 
była trudna i wyboista. Sytuacja, w jakiej 
zastaliśmy fabrykę, wymagała zaangażo-
wania kapitału, jednak przede wszystkim 
ogromnej pracy. Obecnie z dumą może-
my mówić o zmianach, jakie udało nam 
się wprowadzić, ponieważ ich efekty są 
widoczne nie tylko w wynikach sprzeda-
żowych, ale również w opinii rynku. 
PZL Sędziszów wzmocnił dział kon-
strukcji wyrobów, wdrożył nowe linie 
produkcyjne, rozpoczął stałą współpracę 
z BorgWarner – światowym producen-
tem systemów do układów napędowych, 
i rozwinął sektor produkcji dla lotnictwa. Największy wzrost popularności marki nastąpił jednak 
w motoryzacji. Spółka nie tylko rozwinęła sieć dystrybucji, ale także rozpoczęła współpracę na 
rynkach zagranicznych, m.in. w Czechach, Słowacji i Kazachstanie. 
Sektor motoryzacyjny stanowi jedną z kluczowych gałęzi przemysłu w Polsce. Na rodzimym 
rynku producentów części zamiennych działa obecnie ok. 900 firm, z czego 300 stanowią 
przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym. Dlatego w motoryzacji widzimy znakomite per-
spektywy rozwoju dla tak silnej marki, jaką jest PZL Sędziszów. Naszą ambicją jest także dal-
szy rozwój oferty w sektorach rolniczym i transportowym. 
Satysfakcja klientów i przywiązanie do marki PZL Sędziszów przyświecają wszystkim naszym 
działaniom. Z myślą o odbiorcach końcowych udostępniliśmy naszą ofertę w systemie TEC 
DOC, wzmocniliśmy dział obsługi klienta, powołaliśmy doradców technicznych, którzy pomaga-
ją w wyborze oferty i wyjaśniają wszelkie wątpliwości. Co kwartał dedykujemy naszym klientom 
magazyn „Świat Filtrów”, dostępny w formie papierowej i elektronicznej, informując o bieżących 
działaniach, zmianach i nowościach. Zakończony właśnie program lojalnościowy inFILTRacja, 
w którym główną nagrodą było 100 tys. zł, spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. 
Spełniając oczekiwania rynku i naszych klientów, w najbliższym czasie rozpoczniemy intensywną 
działalność edukacyjną pod nazwą Akademia Filtracji oraz wdrożymy internetowy kanał sprze-
daży, wykorzystując do tego celu wszystkie nowoczesne narzędzia. Te działania ukierunkowane 
są na osiągnięcie kluczowego celu, jakim jest odzyskanie czołowej pozycji w branży filtracyjnej.
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Ofi cjalne otwarcie odbyło się 1 grud-

nia 2015 r. w  Czosnowie. Idea wza-

jemnej współpracy Q-Service Truck 

oraz ZF Friedrichshafen AG narodziła się 

w  2012 roku. Po niespełna dwóch latach 

fi rmy podpisały umowę o  świadczeniu 

usług w zakresie sprzedaży i serwisowania 

skrzyń biegów marki ZF. Od tego momen-

tu, pracownicy Q-Service Truck zostali 

przeszkoleni w  zakresie naprawy skrzyń 

biegów ZF oraz rozpatrywania gwarancji 

i reklamacji, poznali również strukturę or-

ganizacyjną oraz zostali przygotowani do 

przyjmowania przyszłych zleceń napraw. 

Pierwsza naprawa skrzyni ZF w  serwisie 

Q-Service Truck miała miejsce w  kwiet-

niu 2015 roku. Natomiast 16 października 

2015 r. w Centrum Szkoleniowo-Warszta-

towym została zamontowana najnowocze-

śniejsza hamownia ZF Services Functional 

Test Bench CH-EG 110 Lite. 

Obok Centrum Szkoleniowo-Warszta-

towego w  Czosnowie działają również: sa-

lon Isuzu oraz Centrum Szkoleniowe Inter 

Cars. Docelowo w  Centrum Szkoleniowo-

-Warsztatowym mają odbywać się szkolenia 

nie tylko na modelach, ale także podczas 

bieżących napraw. 

Premiera skrzyni TraXon

Podczas inauguracji nowego Centrum 

po raz pierwszy w  Polsce zaprezentowano 

w pełni zautomatyzowaną skrzynię biegów 

TraXon fi rmy ZF, która jest następcą prze-

kładni As Tronic. Obie skrzynie są produ-

kowane równolegle, ale TraXon trafi a do 

nowych modeli pojazdów ciężarowych. Ta-

kie skrzynie montowane są już m.in. w  fa-

bryce MAN w Niepołomicach. TraXon jest 

skrzynią modułową, którą można dowolnie 

konfi gurować na potrzeby konkretnego po-

jazdu. Po wbudowaniu modułu hybrydowe-

go jest ona w stanie odzyskiwać energię po-

trzebną do zasilenia innych komponentów 

ciężarówki. Skrzynia ta zapewnia większą 

wydajność przy niższym zapotrzebowaniu 

na paliwo. 

Potencjał do wykorzystania
Pierwsze Centrum Szkoleniowo-Warsztatowe spółki Q-Service Truck, które uzyskało 
autoryzację firmy ZF, właśnie zostało uroczyście otwarte! 

Thomas 
Bothe, 
szef ZF Servi-
ces na rynek 
europejski 

We wschodniej 
Europie funkcjo-
nuje wiele firm, 
ale żadna z nich 
nie odniosła ta-

kiego sukcesu jak Inter Cars. Kiedy w 1997 
roku po raz pierwszy miałem okazję uczest-
niczyć w uroczystościach rocznicowych Inter 
Cars, nikt by nie uwierzył, że 25-lecie firmy 
będzie tak wielkim wydarzeniem i odbędzie 
się na Stadionie PGE Narodowym przy 
udziale dziesiątek tysięcy gości. To świad-
czy o wielkości i drodze jaką przebył nasz 
partner. Dziś Inter Cars należy do pierwszej 
piątki klientów ZF, a otwarcie nowego serwi-
su to kolejny etap na drodze naszej współ-
pracy. Jest to krok pokazujący, że polityka 
Inter Cars to dużo więcej niż tylko sprzedaż, 
to również rozwój kompetencji wspierają-
cych klientów w różnych aspektach.

Q-Service Truck jest autoryzowanym przedstawicielem koncernu ZF Friedrichshafen AG w zakresie sprzedaży i serwisu manualnych 
i zautomatyzowanych skrzyń biegów. Umowa obejmuje przekładnie manualne z rodzin: Ecosplit, Ecomid i Ecolite oraz zautomatyzowane: 
AS Tronic Lite, AS Tronic Mid i duże AS Tronic oraz TraXon.
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Q-Service Truck jako jedyny partner 

w  Polsce uczestniczy w  projekcie TraXon. 

Obecnie dysponuje częściami do naprawy 

tych skrzyni, dzięki czemu jest wsparciem 

dla klientów serwisowych i  producentów 

pojazdów. 

Centrum Szkoleniowo-Warsztatowe ser-

wisuje skrzynie biegów manualne i zautoma-

tyzowane montowane w  większości pojaz-

dów ciężarowych i autobusów poruszających 

się po polskich drogach, dotyczy to takich 

marek, jak: MAN, DAF, Iveco, Volvo, Re-

nault, Scania i Mercedes. Szacuje się, że oko-

ło 60% pojazdów ciężarowych w Polsce jest 

wyposażone w skrzynie biegów fi rmy ZF. 

„To jest bardzo duży potencjał i my ten po-

tencjał chcemy wykorzystać” – zapewnia Adam 

Fąk, manager Serwisu ZF Services Partner. 

Dodatkowo, serwis jest na etapie wdraża-

nia autoryzacji marek: Knorr Bremse, Wab-

co i Haldex.

Połączenie sił

W autoryzowanym serwisie ZF znajdują 

się wszelkie narzędzia niezbędne do profe-

sjonalnego przeprowadzenia napraw skrzyń 

biegów. Wyposażony jest również w suwni-

cę oraz myjnię chemiczno-parową pozwala-

jącą na umycie komponentów skrzyni przed 

naprawą. Zlecenia serwisowe przyjmowa-

części do napraw. To bardzo ważne, po-

nieważ w branży transportowej krótki czas 

przestoju pojazdu ma duże znaczenie. 

Pracownicy warsztatu zapewniają, że 

poradzą sobie z  najcięższymi przypad-

kami. Dzięki wiedzy pozyskanej od pro-

ducenta skrzyń, Centrum Szkoleniowo-

-Warsztatowe będzie wsparciem dla innych 

warsztatów, które będą zmagały się z  na-

prawami. Da im szansę wykonania podsta-

wowych napraw, przy współpracy z  siecią 

Q-Service Truck.

Po części ofi cjalnej spotkania, zaprezen-

towano działanie nowoczesnej hamowni 

ZF Services Functional Test Bench CH-EG 

110 Lite. Do testów przeznaczono skrzynię 

wyjętą z  pojazdu MAN, który przejechał 

700 000 km. Goście mogli obserwować 

jak wygląda proces testowania skrzyni po 

naprawie. Dzięki hamowni możliwe jest 

sprawdzenie każdego parametru pracy 

skrzyni, w trakcie jej działania. Skrzynia au-

tomatycznie przełączała się na kolejne biegi. 

Po testach wydrukowano protokół naprawy, 

który przekazywany jest klientowi. 

Uruchomienie Autoryzowanego Ser-

wisu ZF, który specjalizuje się w  naprawie 

skrzyń biegów, to istotny krok w  rozwoju 

sieci warsztatowej Q-Service Truck. Według 

najnowszych danych w  ciągu najbliższych 

5 lat zautomatyzowane skrzynie będą domi-

nować w  pojazdach ciężarowych, a  do ich 

naprawy wymagana jest unikatowa wiedza 

i nowoczesny sprzęt. ▐ 

KD
Fot. ZF, Q-Service Truck

Krzysztof 
Oleksowicz, 
założyciel firmy 
Inter Cars

W XX wieku In-
ter Cars był firmą 
handlową, która 
myślała o tym, 
aby kupić czę-
ści i je sprzedać. 

W XXI wieku myślimy o tym, aby sprzeda-
wać części z kompetencjami do naprawy 
i z know-how. Przykład inwestycji, jakim 
jest Centrum Szkoleniowo-Warsztatowe, 
doskonale wpisuje się w tę ideę. Nie same 
części, nie sam handel, ale szkolenia i kom-
petencje – to jest nasza przyszłość.

TraXon zawiera pięć modułów: ze sprzęgłem jedno- lub dwutarczowym, dwusprzęgłowy, hybry-
dowy, odbioru mocy NVM oraz do ciężkich zastosowań Torque – moduł przekładni hydrokine-
tycznej WSK. Pozwalają one dostosować skrzynię do różnych zastosowań pojazdu. 
Różne programy jazdy elastycznie 
dopasowują się do bieżących potrzeb 
kierowcy. Ekonomiczny program 
ECO lub wysokowydajny program 
Power pozwalają zmienić strategię 
jazdy i dynamikę przełączania za po-
mocą przełącznika lub automatycz-
nie. Inteligentne czujniki uaktywniają 
funkcję toczenia (skrzynia biegów 
przełącza się na pozycję neutralną), 
aby zoptymalizować zużycie paliwa 
i zminimalizować straty na skutek 
oporów skrętnych. W trakcie tego 
procesu następuje zidentyfikowanie 
oporu drogi i kąta pochylenia oraz wyzwolenie fazy toczenia. W połączeniu z systemem PreVision 
GPS (przy dobieraniu właściwego biegu i punktu przełączenia uwzględniane jest ukształtowanie 
terenu i przebieg drogi) funkcja toczenia jest w stanie zawczasu wykrywać różnice wysokości 
i odpowiednio dostosowywać strategię jazdy. W czasie postoju na światłach przez dłuższy czas 
system Start-Stop (powodujący wyłączenie silnika) pomaga zmniejszyć zużycie paliwa i poziom 
emisji spalin. Skrzynia biegów TraXon została zaprogramowana z myślą o tej technologii i na 
żądanie utrzymuje jednostkę sterującą skrzyni biegów w pozycji szybkiego rozruchu.
Podczas podjeżdżania pod górę, każde przerwanie siły trakcyjnej skutkuje stratą prędkości i wy-
dajności. Usprawniony proces przełączania i zoptymalizowana strategia jazdy skraca do mini-
mum czas wymagany do przełączenia biegów i, w efekcie, zapewnia oszczędność paliwa.
TraXon oferuje nie tylko standardowy stosunek przełożeń skrzyni biegów, lecz także wolny bieg do 
precyzyjnego manewrowania. Jeśli natomiast wymagane są szybsze biegi, opcjonalnie dostępne są 
cztery biegi wsteczne, umożliwiające szybką jazdę, np. na placach budowy autostrad.
Kierowca może również ręcznie uaktywnić funkcję jazdy terenowej. Dzięki idealnemu obliczeniu opo-
ru drogi, dopasowanym prędkościom przełączania biegów i specjalnym funkcjom sprzęgła, pojazd 
może bezpiecznie poruszać się po trudnym  terenie, nawet podczas przewożenia ciężkich ładunków.

ne są zgodnie z  wymogami ZF. Wykony-

wana jest pełna dokumentacja zdjęciowa 

komponentu przed demontażem, spraw-

dzane są wszelkie znaki i  cechy oraz to, 

czy tabliczka znamionowa jest uszkodzona 

mechanicznie. Tylko w ostateczności prze-

kładnia jest rozbierana. Ponieważ często 

okazuje się, że usterka nie jest spowodo-

wana przez skrzynię biegów, wykonywa-

na jest pełna diagnostyka pojazdu. Serwis 

ma własny komputer diagnostyczny ZF. 

Kompletna diagnostyka skrzyni biegów 

połączona jest z jazdą testową. Dodatkowo 

Inter Cars zapewnia tysiące niezbędnych 

Centrum Szkoleniowo-Warsztatowe dysponuje nowo-
czesną hamownią ZF Services Functional Test Bench 
CH-EG 110 Lite. Umożliwia ona symulację różnych warunków 
pracy przekładni pod zmiennymi obciążeniami.

Symboliczne przecięcie wstęgi. 
Od lewej: Thomas Bothe, 
Krzysztof Oleksowicz i Witold 
Kmieciak.
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„Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem”, lokomotywa Tuwima 
mogła sobie pozwolić na pewną gwałtowność w działaniu. 
Ciągnik do transportu ładunków nienormatywnych nie powinien. 

Konstruowanie silników o wysokiej 

mocy zawsze wychodziło ludziom 

doskonale. Jedyną barierą były kosz-

ty produkcji i paliwa zużywanego potem na 

ich „karmienie”. Obecnie zrównoważyliśmy 

wysoką moc i energię niezbędną do jej uzy-

skania. Setki koni mechanicznych otrzymu-

jemy względnie tanio. W końcu i w Europie 

doczekaliśmy się ciężarówek o osiągach po-

równywanych z amerykańskimi odpowied-

nikami. Szwedzi biją coraz to nowe rekordy, 

oferując coraz to mocniejsze ciężarówki, 

jako modele seryjne. Tylko jedno wciąż nur-

tuje konstruktorów… 

Moment, moment! 

Gdy potężny moment obrotowy silnika ze-

tknie się z bardzo wysoką masą ładunku, cierpi 

wszystko pomiędzy nimi. Najtrudniejsza jest 

chwila wprawienia zestawu w ruch. Ze wzglę-

du na bezpieczeństwo pojazdu i jego ładunku 

należy unikać gwałtownego starcia dwóch 

sprzeciwiających się sobie nawzajem sił. 

Pomocą służy stary, amerykański wyna-

lazek, doskonale znany z dawnych „krążow-

ników szos”: przekładnia hydrokinetyczna, 

w  której czynnikiem roboczym jest olej. 

Wprawiany jest on w ruch przez pompę 

(napędzaną przez silnik) i łagodnie napędza 

turbinę (przekazującą moment obrotowy do 

skrzyni biegów). Pośrednie elementy – wir-

niki – zapobiegają wstecznemu ruchowi ole-

ju i  podnoszą sprawność przekładni. Prze-

kładnia hydrokinetyczna nie tylko delikatnie 

przenosi, ale również wzmacnia moment ob-

rotowy, co w superciężkich ciągnikach jest jej 

dodatkowym atutem. 

Przekładnia hydrokinetyczna jest kluczo-

wym elementem automatycznej skrzyni bie-

gów. Spotyka się taką skrzynkę jako wypo-

sażenie opcjonalne w europejskich, ciężkich 

ciągnikach, ale za swego rodzaju standard 

uznawana jest na ogół przez producentów 

zautomatyzowana skrzynka mechaniczna, 

do której moment obrotowy z silnika dociera 

kolejno poprzez przekładnię hydrokinetycz-

ną oraz sprzęgło cierne. 

Obecnie zespół złożony z przekładni hy-

drokinetycznej, sprzęgła suchego i  zauto-

matyzowanej skrzynki oferuje pod nazwą 

TC   Tronic (12 TC 2740 TO) fi rma ZF. 

Skrzynka ma 12  przełożeń o zakresie 12,

19-0,78 i może przenosić maksymalny, wej-

ściowy moment obrotowy 2700 Nm. Gdy 

prędkość pompy i turbiny jest w 80% zgod-

na, przekładania jest blokowana. Wówczas 

załącza się sprzęgło cierne i moment ob-

rotowy biegnie poprzez skrzynkę biegów 

wprost do kół. Niemniej czołowi wytwórcy 

ciężarówek oferują silniki o momencie obro-

towym znacznie wyższym, przekraczającym 

3000  Nm. W związku z tym stosują zindy-

widualizowane rozwiązania wykorzystujące 

tego rodzaju „stopniowane” przenoszenie 

napędu. 

MAN montuje w ciągniku 41.640 8×4/4 

zautomatyzowaną skrzynkę ZF12AS3041OD, 

znaną pod handlową nazwą TipMatic, połą-

czoną z przekładnią hydrokinetyczną WSK 

fi rmy ZF, która została przystosowana do 

przenoszenia momentu obrotowego docho-

dzącego do 3000 Nm. Z  komponentów ZF 

Opór materii

Arocs SLT oferuje większy 
wybór lżejszych wersji niż 

Actros SLT, w tym warianty 
z napędem wszystkich osi: 

6×6 i 8×8. 
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korzystają również ciężkie ciągniki Iveco 

oraz Scania. Przy czym mówimy o pojazdach 

wysoce wyspecjalizowanych, niestandardo-

wych, przystosowanych do przewozu bar-

dzo ciężkich ładunków. Wspomniany MAN 

może osiągać w zestawie dopuszczalną masę 

całkowitą do 250 t. 

VIAB zamiast WSK

Solidnie odrobił lekcję koncern Daim-

ler, który proponuje aż dwa modele zdolne 

tworzyć zestawy o dmc do 250 t: Mercedesa 

Actrosa SLT i Arocsa SLT. W obu pojazdach 

układ przeniesienia napędu jest skonstru-

owany zgodnie z przedstawionym wyżej 

schematem. We wcześniejszych wersjach 

ciężkich ciągników Mercedes stosował 

zresztą przekładnię hydrokinetyczną WSK, 

podobnie jak MAN. Obecnie używa prze-

kładni VIAB fi rmy Voith, określając ją na-

zwą „turbosprzęgło”. Jest o 88 kg lżejsza od 

przekładni WSK, ma prostszą konstrukcję 

i zajmuje mniej miejsca w pojeździe. Szybkie 

i precyzyjne sterowanie wpływaniem i wy-

pływaniem oleju między pompę a turbinę 

sprawia, że układ przeniesienia napędu pra-

cuje z mniejszymi stratami i  łatwiejsza jest 

kontrola nad temperaturą pracy przekładni. 

Podczas hamowania VIAB działa jak zwal-

niacz hydrodynamiczny. W  Mercedesach 

występuje zautomatyzowana, 16-biegowa 

skrzynia PowerShift  3 o zakresie 11,72-0,69. 

Najmocniejszy ze stosowanych silników 

osiąga 625 KM i 3000 Nm. 

Wieloosiowe ciągniki DAF są użyteczne w lżejszym 
i bardziej popularnym segmencie ciężkich przewozów. 
W zestawie mogą osiągać dmc 125 t.

Scania jako jedyna wśród dużych, zachodnioeuropejskich producentów 
proponuje silnik V8. Napędza on również najcięższe ciągniki tej marki, 
osiągając maksymalnie 730 KM.
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Volvo FH16 osiąga 750 KM i 3550 Nm, 

a w układzie przeniesienia napędu występu-

je 12-biegowa, zautomatyzowana skrzynka 

I-Shift  z suchym sprzęgłem. Jednak dmc two-

rzonych przez nie w tej konfi guracji zestawów 

jest ograniczona do 180 t. Scania wyróżnia się 

na tle konkurentów stosowaniem silnika V8 

– pozostali mają rzędowe „szóstki”. W  naj-

mocniejszym wariancie jednostka ta osią-

ga 730 KM i 3500 Nm. W modelu zdolnym 

holować zestawy o dmc do 180 t występuje 

12-biegowa skrzynka ze zautomatyzowanym 

sterowaniem Opticruise i suchym sprzęgłem. 

Jak widać, sposób przeniesienia napędu 

ma większy wpływ na możliwość transporto-

wania bardzo ciężkich ładunków, niż osiągi 

jednostki napędowej. Ogromne znaczenie 

ma możliwość precyzyjnego sterowania 

układem napędowym, z czym wiąże się rów-

nież montaż skutecznych zwalniaczy, obec-

nie najczęściej hydrodynamicznych. Opro-

gramowanie zautomatyzowanych skrzyń 

z  trybami pracy umożliwiającymi maksy-

malne wykorzystywanie dostępnych osią-

gów, ułatwia pracę kierowcy. 

Jednostkowo

Transport ładunków ponadnormatywnych 

nie zawsze wymaga pojazdów o wysokim 

stopniu specjalizacji. W lżejszych pracach 

z powodzeniem sprawdzają się standardowe 

ciągniki z układem napędowym 6×4. DAF 

ma 510-konny, czteroosiowy ciągnik XF105 

FTM. Maksymalny moment obrotowy sięga 

2500 Nm. W układzie napędowym jest typo-

we sprzęgło i zautomatyzowana przekładnia 

12-biegowa AS-Tronic, lub 16-biegowa ma-

nualna – obie fi rmy ZF. Masa zestawu może 

dochodzić do 125 t. 

Najcięższe ciągniki nie pochodzą jednak 

z  produkcji wielkoseryjnej. Są wytwarzane 

częściowo przy użyciu standardowych kom-

ponentów przez wyspecjalizowane zakłady. 

Iveco współpracuje w tym zakresie z Astrą, 

MAN zlokalizował montaż ciężkich ciągni-

ków w dawnych zakładach ÖAF w Austrii, 

a Mercedes skorzystał z doświadczenia fi rmy 

Titan i produkuje je w fabryce CTT (ang. Cu-

stom Tailored Trucks – ciężarówki „skrojone 

na miarę”) w Molsheim, we Francji. 

Układ napędowy pracuje pod bardzo 

dużym obciążeniem, a prędkość pojazdu 

jest najczęściej niewielka. Dlatego zarówno 

silnik, jak i przekładnia hydrokinetyczna 

muszą być wydajnie chłodzone. Rozbudo-

wane chłodnice montuje się w „wieży” za 

kabiną kierowcy. Tutaj znajdują się również 

zbiorniki paliwa, na które w wieloosiowych 

ciągnikach rzadko jest miejsce na ramie. 

Same kabiny mają miejsca sypialne i są pod-

wyższone, aby zapewnić kierowcy komfort 

w długiej, mozolnej podróży, która może 

wiązać się z niespodziewanymi przestojami. 

Nabywcy często zamawiają po prostu naj-

większą z dostępnych kabin, która jest tylko 

„drobnym” elementem wysokiej ceny spe-

cjalistycznego pojazdu. 

Podwozie ciągnika musi być uniwersal-

ne i  łatwo adaptować się do holowania tak 

przyczep, jak naczep i to o zróżnicowanej 

konstrukcji. Dlatego montuje się na nich sio-

dła o regulowanym położeniu oraz urządze-

nia ze sworzniem lub hakiem do ciągnięcia 

przyczepy. Wśród opcji są sprzęgi z przodu 

z przyłączami hydraulicznymi i elektryczny-

mi oraz skrzynie balastowe. Normą jest tylne 

zawieszenie pneumatyczne. 

Popyt na ciężkie ciągniki jest ograniczo-

ny, a kupuje się je, uwzględniając wymogi 

stawiane przez wykonywaną pracę. Stąd da-

leko posunięta indywidualizacja konstrukcji 

i  wyposażenia oraz idące za tym trudności 

w  porównaniu oferty producentów. Cięża-

rówki wybiegające „ponad normę” są inte-

resującym przykładem możliwości współ-

czesnej techniki, która czyni niemożliwe 

możliwym. ▐

Michał Kij
Fot. DAF, Daimler, MAN, Scania, Volvo

Główny konkurent najcięższych Mercedesów ma analogiczne możliwości przewozowe i podobnie 
skonstruowany układ przeniesienia napędu. Może tworzyć zestawy o dmc do 250 t. 

Mercedes Actros SLT pozostaje czołowym 
modelem firmy dla transportu ponadgabarytów. 

Volvo FH16 ma silnik o imponującej mocy 750 KM. Jednak w standardowym wyposażeniu 
fabrycznym może holować najwyżej 180 t. Do przenoszenia napędu na koła służy zwyczajne 
suche sprzęgło i zautomatyzowana skrzynia I-Shift.
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W 
ciągu najbliższych kilku tygodni 

zostaną wybrani przewodniczący 

każdej z sekcji, aby zapewnić od-

powiedni nadzór nad działaniami zmierza-

jącymi do uzdrowienia przepisów dotyczą-

cych każdej z sekcji.

Bezpieczeństwo 
i uczciwa konkurencja

Na początku grudnia 2015 r. w Krakowie 

odbyło się spotkanie przedstawicieli fi rm 

zajmujących się pilotowaniem pojazdów 

nienormatywnych pod patronatem Ogól-

nopolskiego Stowarzyszenia Przewoźni-

ków Transportu Nienormatywnego. Rangę 

spotkania podniosła obecność Marcina 

Mroczkowskiego, zastępcy Kujawsko-Po-

morskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Transportu Drogowego, który podzielił 

się swoim ogromnym doświadczeniem 

z uczestnikami spotkania, co wprost prze-

łożyło się na efekty w postaci precyzyjnych 

postulatów branży ponadgabarytowej.

Myślą przewodnią było zwiększenie bez-

pieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwięk-

szenie świadomości pozostałych uczestni-

ków ruchu o prawach i obowiązkach osób 

poruszających się po drogach publicznych. 

W wyniku tego spotkania przygotowano 

m.in. następujące postulaty: doprecyzowanie 

wymogów dotyczących warunków technicz-

nych samochodów służących do pilotażu 

pojazdów nienormatywnych w taki sposób, 

aby zapewnić ich maksymalną widoczność 

na drodze, wdrożenie nowych, zgodnych ze 

standardami europejskimi, wymogów w za-

kresie wyposażenia pojazdów pilotujących 

w taki sposób, aby w trakcie pilotowania 

pozostali uczestnicy dróg byli świadomi 

poruszającego się pojazdu nienormatyw-

nego z odpowiednio dużej odległości, przy-

gotowanie zmian prawnych mających na 

celu certyfi kowanie osób zajmujących się 

pilotowaniem pojazdów nienormatywnych, 

albowiem ich uprawnienia w zakresie kie-

rowania ruchem drogowym są zbyt często 

lekceważone przez pozostałych uczestników 

ruchu oraz wdrożenie nowych przepisów, 

które zwiększą krąg osób zobowiązanych 

do sprawdzenia podstawowych wymogów 

dotyczących zezwoleń na przejazd pojazda-

mi nienormatywnymi. Efektem tych zmian 

będzie zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, zapewnienie uczciwej konkuren-

cji pomiędzy przewoźnikami oraz fi rmami 

pilotującymi, a także dostosowanie polskich 

regulacji do zachodnich standardów.

Na zakończenie spotkania gremium wy-

brało ze swojego grona przewodniczącego, 

który będzie dodatkowo wspomagał działa-

nia OSPTN w zakresie pilotażu. Został nim 

Marek Walczak z fi rmy Maro-Trans – jego 

wiedza merytoryczna oraz zaangażowanie 

w prace stowarzyszenia były niepodważalną 

podstawą do objęcia tego stanowiska. 

Stałe pozwolenie

W styczniu 2016 roku natomiast od-

będzie się zebranie przedstawicieli fi rm 

świadczących usługi dźwigowe, głównie 

żurawiami samojezdnymi. Celem tej sek-

cji będzie wsparcie OSPTN wiedzą mery-

toryczną, doświadczeniem oraz zasobami 

ludzkimi w projektach związanych z utwo-

rzeniem nowej kategorii zezwoleń na po-

trzeby przejazdów pojazdami specjalnymi 

(żurawie samojezdne) po drogach publicz-

nych. Obecnie każdy większy dźwig poru-

szający się po drogach publicznych wymaga 

uzyskania jednorazowego zezwolenia na 

przejazd. Uzyskanie takiej decyzji admi-

nistracyjnej trwa często kilka tygodni, wy-

maga uzyskania i przedłożenia kosztowych 

ekspertyz mostowych, co w realiach dzisiej-

szego biznesu jest bardzo kłopotliwe. Dla-

tego OSPTN wspólnie z przedstawicielami 

największych fi rm dźwigowych, także tych 

działających na rynku międzynarodowym 

i zrzeszonych w europejskim stowarzy-

szeniu ESTA, będą lobbować w kierunku 

wprowadzenia nowego, stałego zezwolenia 

na poruszanie się pojazdami specjalnymi.

Prostsze procedury

Sekcja powiązana z producentami sprzętu 

specjalistycznego, głównie naczep i przyczep 

przewidzianych na potrzeby transportu po-

nadgabarytowego, będzie wspierać działania 

OSPTN w kierunku uproszczenia procedur 

związanych z uzyskaniem odstępstw od wa-

runków technicznych pojazdów, uzyskaniu 

odpowiednich dokumentów i honorowaniu 

europejskich certyfi katów, które są niezbędne 

do administracyjnego zarejestrowania naczepy. 

W chwili obecnej polskie przepisy są dość 

zaskakujące, ponieważ w stosunkowo łatwy 

i przystępny sposób można uzyskać zezwo-

lenie na faktyczne poruszanie się pojazdem 

W grupie siła
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Nienormatywnego od jesieni 
ma w swojej strukturze cztery sekcje: transportu ponadgabarytowego, pilotażu, żurawi 
samojezdnych i dźwigów oraz sprzętu specjalistycznego. Wszystkie łączą się w jedną całość, 
czyli zapewniają kompleksową obsługę logistyczną ładunków ponadgabarytowych.
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o długości 30 m po wszystkich drogach pu-

blicznych, ale administracyjne zarejestro-

wanie takiego pojazdu, które nie pozwala na 

poruszanie się po drogach, a jest jedynie speł-

nieniem urzędniczych wymogów formalnych, 

to istna droga przez mękę. Zdarza się, że pro-

cedura rejestracji naczepy, wykonanej przez 

wiodącego światowego producenta trwa 8 mie-

sięcy. Poruszanie się takim pojazdem po pol-

skich drogach to kwestia 3-4 dni roboczych 

i opłaty manipulacyjnej, która umożliwia ko-

rzystanie z dróg nawet przez 2 lata.

Dzięki wsparciu ze strony potentatów eu-

ropejskich sekcja związana ze sprzętem spe-

cjalistycznym będzie także przygotowywać 

zupełnie nowe typy pojazdów, jakimi są tzw. 

wózki samojezdne (z angielskiego SPMT).

Podwyższenie standardów

Z kolei sekcja transportu ponadgabary-

towego ma na celu doprecyzowanie typów 

zezwoleń, które obowiązują od 2012 roku 

w taki sposób, aby przewoźnik mógł nabyć 

zezwolenie, które pozwoli na pełne wyko-

rzystywanie możliwości technologicznych 

pojazdów, dopuszczonych do ruchu na 

podstawie dyrektyw europejskich. Mowa tu 

zarówno o standardowych zestawach 2+3, 

o dmc 40 ton, jak i najcięższych o kilkudzie-

sięciu osiach skrętnych. Ponadto OSPTN 

planuje poszerzenie kręgu osób odpowie-

dzialnych za brak zezwolenia na przejazd 

pojazdami nienormatywnymi w taki sposób, 

aby nie dochodziło do łamania przepisów 

dotyczących nacisków osi, nośności obiek-

tów mostowych czy posiadania niezbędnego 

zezwolenia. 

Obecnie przewoźnik jest jedynym pod-

miotem odpowiedzialnym za przeciąże-

nia pojazdów, także te niezawinione. Aby 

normy były przestrzegane, konieczne jest 

poszerzenie kręgu osób odpowiedzialnych 

m.in. o nadawców, załadowców, spedyto-

rów, kierowców oraz pilotów. Ciekawostką 

jest, że przewoźnicy, którzy ładują ładunki 

w Niemczech, są świadomi, wręcz przyzwy-

czajeni do wyższych standardów związanych 

z rozmieszczeniem towaru na naczepie, za-

bezpieczeniem, pilotowaniem lub po prostu 

zmierzeniem ładunku po załadunku. Ten 

sam przewoźnik podejmujący ładunki w kra-

ju stosuje zupełnie inne, diametralnie niższe, 

standardy załadunku i dbałości o kwestie ad-

ministracyjne. ▐

Łukasz Chwalczuk,
prezes zarządu OSPTN, Transport Section 

Manager w europejskim stowarzyszeniu ESTA, 
wspólnik w Kancelarii Prawnej Iuridica 

www.ponadnormatywni.pl

Fot. OSPNT

Truck
www.truck-van.pl Van&

www.truck-van.pl SPECJALNESPECJALNETransport nienormatywnyTransport nienormatywny



T ransport ponadnormatywny, czy ina-

czej mówiąc ładunków nienormatyw-

nych, to bardzo specjalny i wąski odci-

nek stanowiący niewielki procent ogólnego 

transportu towarów. Polskie prawodawstwo 

określa go mianem pojazdów, których 

masa, naciski na osie i wymiary są większe 

od parametrów wskazanych w przepisach 

o ruchu drogowym. Umownie można przy-

jąć, że przewozy ponadnormatywne to ta-

kie, których gabaryty przekraczają 16,5 m 

długości, 2,5 m szerokości, 4 m wysokości 

oraz 42 t dmc (Dz. Ustaw nr 32 poz. 262 

z 31.12.2002). Wymagają one też specjalnych 

zezwoleń, a opłata przewoźna za nie jest tym 

wyższa, im większy i cięższy jest ładunek.

Z centymetrową dokładnością

Zorganizowanie transportu ponadnor-

matywnego wbrew pozorom nie należy do 

DrogoweDrogowe lokomotywy lokomotywy
Przewozy specjalistyczne to jedna z ważniejszych i jednocześnie najbardziej widowiskowych Przewozy specjalistyczne to jedna z ważniejszych i jednocześnie najbardziej widowiskowych 
gałęzi transportu drogowego. Dlatego dziś trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie wielu gałęzi transportu drogowego. Dlatego dziś trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie wielu 
placów budów, zakładów i innych firm korzystających na co dzień z tego rodzaju transportu.placów budów, zakładów i innych firm korzystających na co dzień z tego rodzaju transportu.

Naczepa niskopodwoziowa nie jest tania. Kosztuje nawet 
kilkaset tysięcy złotych. W zależności od zastosowania różni się przede 

wszystkim liczbą osi oraz szczegółami konstrukcyjnymi.

Bez względu na miejsce 
pochodzenia cechą wspólną 
naczep niskopodłogowych jest 
masywna konstrukcja ramy 
pozwalająca na bezpieczne 
przenoszenie niezwykle 
wysokich obciążeń. 

Samoskrętne osie w znaczący sposób poprawiają właściwości jezdne 
całego zestawu. Zmiana położenia kół następuje dzięki zmianie 
oporów toczenia w śladzie współpracy opony z nawierzchnią. 
Stosowany jest także układ kierowniczy, w którym ruch kół jest 
realizowany hydraulicznie. Wariantem opcjonalnym jest sterowanie 
układem skrętu kół za pomocą pilota (przewodowego lub radiowego). 
Dzięki temu skręt kół naczepy jest niezależny od ruchu ciągnika. 

Niezaprzeczalną zaletą są 
zagłębienia w konstrukcji 
stalowej. Przydają się one 
zwłaszcza wówczas, gdy trzeba 
przewieźć pojazd kołowy. 
Wjeżdża on w te zagłębienia, 
dzięki czemu obniża się całkowita 
wysokość zestawu.
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rzeczy łatwych. Nie da się zamówić naczepy 

niskopodwoziowej, zaprząc ją do pierwsze-

go z brzegu ciągnika siodłowego i po pro-

stu przewieźć ładunek. To skomplikowane 

przedsięwzięcie i prawdziwe wyzwanie. Or-

ganizacja takiego transportu związana jest 

z odpowiedzialnością i ryzykiem. Zajmują 

się nim tylko wyspecjalizowane fi rmy dys-

ponujące nie tylko specjalistycznymi nacze-

pami, ale i odpowiednimi 3- lub 4-osiowymi 

ciągnikami siodłowymi o mocach powyżej 

600 KM (w tej klasie 500 koni to niezbędne 

minimum).

Cała akcja zaczyna się od zamówienia 

przewozu, które musi zawierać masę, wy-

miary ładunku oraz cel podróży. A przede 

wszystkim powinno określić rodzaj ładun-

ku. Dzięki temu od razu wiadomo, jaką na-

czepę wybrać, jak będzie przebiegał załadu-

nek i rozładunek, sposób mocowania, jakie 

będą naciski na osie oraz wielkość zestawu. 

Firma transportowa podejmując się wyko-

nania zadania, musi zapoznać się nie tylko 

z warunkami przewozu, ale przede wszyst-

kim zaplanować trasę przejazdu. Wbrew 

pozorom problemem nie jest masa, ale wy-

miary ładunku. Najłatwiej jest przekroczyć 

dopuszczalną wysokość ładunku. Wiele ma-

szyn ma ponad 3 m wysokości. Jeżeli doda-

my do tego wysokość naczepy niskopodło-

gowej, która ma od 70 do 80 cm, to bardzo 

często można przekroczyć dopuszczalne 

4 m wysokości.

Wytyczenie trasy przejazdu jest naj-

istotniejszą częścią transportu, gdyż trze-

ba sprawdzić, czy po drodze znajdują się 

mosty i wiadukty, które mogą uniemożli-

wić przejazd. Nie bez znaczenia są też lo-

kalne roboty drogowe, punkty przelotowe 

w miastach, za małe ronda, źle wyprofi-

lowane zakręty oraz wąskie drogi. Cza-

sami zachodzi konieczność demontażu 

oznakowań pionowych lub podniesienia 

napowietrznych linii trakcyjnych PKP, do 

czego trzeba zaangażować określone służ-

by. Oczywiście niezbędna jest też współ-

praca z osobami zarządzającymi terena-

mi, po których ma przebiegać transport. 

Nierzadko zachodzi konieczność spusz-

i przeanalizowane. Bo w tego typu prze-

wozach nie ma marginesu błędu.

W niektórych przypadkach wymagana 

jest obecność pojazdów pilotujących. Ich 

zadaniem jest nie tylko ostrzeganie innych 

użytkowników ruchu, ale przede wszyst-

Podstawową serię naczep Nooteboom tworzą pojazdy 
typu OSDS. Występują w wersjach 3- i 4-osiowych 
z pokładem stałym lub rozciąganym, z rampami najazdo-
wymi lub bez. W ofercie znajdują się także naczepy typu 
Tele – o pokładzie rozciąganym nawet do 65 m, Semi 
– naczepy o prostych pokładach z łabędzią szyją, oraz 
Euro – naczepy z zagłębianym pokładem. Ciekawostką 
w tej klasie naczep są osie łamane Pendel-X 2, przydatne 
do przewozu szczególnie ciężkich i dużych maszyn.

Faymonville specjalizuje się w naczepach, ale w ofercie ma także przyczepy 
i moduły. Wśród naczep są serie: Multimax – od 2 do 10 osi, rozciągane 
do 50 m, Euromax – od 2 do 4 osi, rozciągane o bardzo lekkiej konstrukcji, 
Megamax – od 1 do 5 osi, z obniżonym pokładem, z odłączaną gęsią szyją 
i dodatkowym wózkiem (Free-Swing-Dolly) o 1 do 3 osi, Gigamax – od 3 do 
6 osi, z obniżonym pokładem i jedną (dwoma) osią skrętną zintegrowaną 
z gęsią szyją, Variomax – z obniżonym pokładem i dodatkowymi skrętnymi 
osiami za gęsią szyją, Telemax – platforma, od 2 do 6 osi, rozciągana 3 razy, 
maksymalna długość do 65 m oraz Cargomax – platforma, od 3 do 9 osi.

Naczepy niskopodwoziowe 
Kässbohrer występują 
w różnych konfiguracjach, 
począwszy od 3-osiowych 
SLA 3 / LP 3 (nierozciąga-
ne, rozciągane) o dmc 48 t,
a skończywszy na 5-osio-
wych SLA 5 / LP 5 (rozcią-
gane) o dmc do 74 t.

czenia części powietrza z kół i poduszek, 

aby pod danym mostem zmieścić się do-

słownie na parę centymetrów, bo... innej 

drogi nie ma. Zazwyczaj nie wybiera się 

drogi najkrótszej, tylko taką z najmniejszą 

liczbą przeszkód. Bywają też przewozy, 

podczas których niezbędna jest obecność 

policji. Czasem należy przeprowadzić ba-

dania wytrzymałościowe mostu i dokonać 

objazdu całej trasy, aby uniknąć jakich-

kolwiek niespodzianek. Wszystkie prze-

szkody muszą być dokładnie zmierzone 

kim pomoc kierowcy wiozącemu ładu-

nek. W tym miejscu trzeba nadmienić, że 

jego zadanie jest szczególnie utrudnione 

w chwilach, kiedy nie widzi skraju wiozą-

cego ładunku. Wówczas pilot jest dodat-

kową parą oczu kierowcy. Zresztą według 

przepisów pojazd pilotujący jest niezbęd-

ny, jeżeli przekroczona jest co najmniej 

jedna z następujących wartości: długość 

– 23 m, szerokość – 3,2 m, wysokość 

– 4,5 m. Natomiast jeśli długość przekra-

Krzysztof Bartosik, 
odpowiedzialny za sprzedaż w Polsce, 
Faymonville Distribution Ag 

Dla Faymonville rok 2015 był fantastyczny. Zanotowaliśmy najwyż-
szą sprzedażą w historii firmy. Dużym powodzeniem cieszył się nasz 
nowy produkt – naczepa modułowa CombiMAX. Do tej pory otrzymała 
ona trzy wyróżnienia w kategorii koncepcja: Trailer Innovation Award 
(Niemcy), The Heavies (UK) oraz Prix de I’Innovation (Francja). Rów-
nież nasze standardowe produkty MultiMAX, MegaMAX są wciąż nu-
merem 1 na rynku europejskim. Warto też wspomnieć o pierwszej na 

rynku teleskopowanej naczepie do przewozu prefabrykatów betonowych PrefaMAX.
Polski rynek odnotował w minionym roku jedną z najwyższych sprzedaży w historii. Nowy produkt 
CombiMAX znalazł już pierwszych użytkowników w naszym kraju. Są to zarówno firmy stricte 
transportowe, ale również budowlane, które potrzebują naczep specjalistycznych o zmiennej kon-
figuracji (ładowności) do przewozu swojego sprzętu budowlanego.
Przyszły rok zapowiada się równie imponująco. Duża liczba projektów wiatrowych spowodowała 
wzrost sprzedaży ciężkich naczep do przewozu elementów wież wiatrowych. Można także zaob-
serwować znaczny wzrost sprzedaży lekkich trzyosiowych naczep platform teleskopowanych do 
długości 30 m. Klienci szukają coraz bardziej wyrafinowanego i uniwersalnego sprzętu. Naszą 
propozycją jest tutaj CombiMAX.
Z roku na rok zwiększamy możliwości produkcyjne naszego goleniowskiego zakładu, gdzie po-
wstają pojazdy marki MaxTrailer. Aktualnie produkujemy 12 naczep tygodniowo. W tym roku 
chcemy zwiększyć produkcję do 15 sztuk. W ciągu 3 lat pracy zakład w Goleniowie opuściło 
1200 naczep.
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w przepisach prawnych, by przestały one 

być niekorzystne zarówno dla przewoźni-

ków, jak i dla nadawców ładunków. Nasi 

urzędnicy pozwolenie na przejazd wy-

stawiają wolniej niż trwa cały transport. 

A przecież bez zezwolenia ani rusz. Tym 

bardziej, że bardzo często transport taki 

jedzie w różne regiony Europy. Firmy, któ-

rych główną działalnością jest transport 

ponadnormatywny muszą posiadać liczne 

zezwolenia i licencje. Wymagania, jakim 

muszą sprostać, są zdecydowanie większe 

niż innych fi rm transportowych. Ale też 

i większe ładunki one przewożą. Każde ze-

zwolenie, które wydaje Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad oraz odpo-

wiednie zarządy dróg zawiera określone wa-

runki realizacji przewozu. Są to ogranicze-

nia dotyczące prędkości przejazdu, nakazy 

postoju w określonych miejscach, czas reali-

zacji transportu oraz konieczność eskorto-

wania. Nie trzeba dodawać, że takie zezwo-

lenia są jednorazowe i bardzo kosztowne. 

Cena zależy od: długości i ciężaru zestawu, 

długości trasy, liczby osi, szerokości i wyso-

kości. Im są one większe, tym opłaty są wyż-

sze i niejednokrotnie sięgają kilku tysięcy 

euro. Ze względu na swój skomplikowany 

charakter zagadnienie związane z zasada-

mi organizacji i wykonywania przewozów 

ponadnormatywnych jest usankcjonowane 

odpowiednimi przepisami. 

Trzy rodzaje

Jedynym plusem transportu ponadnor-

matywnego jest fakt, że odbywa się on bez 

większych utrudnień w ruchu drogowym, po-

cza 28 m, szerokość 3,6 m, wysokość 4,7 m,

wówczas taki zestaw powinien być piloto-

wany przez dwa pojazdy poruszające się 

z przodu i z tyłu.

Kosztowny jeden raz

Transport ponadnormatywny to dzia-

łalność o dużym stopniu skomplikowania 

i nie mniejszej odpowiedzialności. Pracuje 

na niego cały sztab ludzi. Proces organiza-

cji takiego transportu musi być przemyśla-

ny do ostatniego szczegółu i zorganizowa-

ny wręcz perfekcyjnie. Jednak problemem, 

który przewyższa wszystkie wyżej wy-

mienione trudności są nadal nieżyciowe 

przepisy i polska biurokracja. Dlatego też 

od kilku lat Stowarzyszenie „Ponadnorma-

tywni” intensywnie walczy o takie zmiany 

Obecnie w swojej ofercie Bodex posiada naczepy 
niskopodwoziowe 3-, 4- i wieloosiowe. Jak wszystkie 
pojazdy tego typu, ramy naczep wykonuje się ze 
stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości. 
Zawieszenie jest pneumatyczne. Podłogi platformy 
o grubości 40 mm wykonuje się z dębu, natomiast 
podłogi na balkonie z płyty wodoodpornej o grubości 
27 mm. Z tyłu naczepy są dwie platformy opuszczane 
hydraulicznie i przesuwane na boki o długości 
2750 mm sterowane za pomocą rozdzielacza hydrau-
licznego przy wykorzystaniu układu ciągnika.

Feber jest przedstawicielem i dystrybutorem naczep 
do przewozów oversize marki Cometto. Są to 3-, 
4-, 5-, 6-, 7- i 8-osiowe naczepy semi z hydrauliką, 
naczepy typu tiefbett, naczepy tele rozciągane 
do 36 m oraz moduły doczepne i samojezdne o ładow-
ności nawet 200 t. Feber wykonuje także adaptacje 
naczep do konkretnych zleceń przewozowych 
m.in.: zabudowy balkonu, wjazd na balkon, kłonice 
do dłużycy, naczepy kombajnówki, naczepy 
z zagłębieniami pokładu, poszerzenia do 3 m, 
specjalne miejsca na łyżki, wysięgniki, itp.

Mimo przepisowej szerokości 2,55 m, 
Wielton NJ można w bardzo łatwy sposób 
poszerzyć do 3 m przez wysuwanie belek 
podpierających podłogę. Dodatkowo jest 
możliwość umieszczenia ładunku na balkonie 
z burtami i podłodze z wodoodpornej sklejki. 
Występują w 4 wersjach: 3- i 4-osiowej oraz 
3- i 4-osiowej rozsuwanej. Dmc przy 4 osiach 
wynosi 58 t i 48 t przy 3 osiach, zakładając 
nacisk na siodło 18 t.

DOLL oferuje specjalistyczne pojazdy do przewozu drewna i ładunków ponadnormatyw-
nych. W tej drugiej grupie znajdują się trzy rodzaje naczep: naczepy-platformy z jednym 
pokładem umieszczonym nad osiami (układ jezdny może mieć maksymalnie nawet 10 osi, 
a ładowność sięgać 100 t, mogą być wydłużane 1-, 2- i 3-krotnie), naczepy semi z tzw. 
„łabędzią szyją” (umożliwiają znaczne obniżenie pokładu w stosunku do naczep-platform, 
mają do 7 osi) oraz naczepy niskopodwoziowe z obniżonym pomostem ładunkowym 
(tzw. tiefbett, charakteryzują się największymi możliwościami przewozowymi, a odłączana 
przednia część naczepy tzw. balkon umożliwia ich załadunek). Naczepy DOLL są 
wyposażone w system: Servo-Slide, który ułatwia ich wydłużanie, oraz Pre-stress, który 
pomaga trzymać stały prześwit niezależnie od obciążenia.

Broshuis w swojej ofercie ma naczepy niskopodwoziowe 
o pokładzie położonym na wysokości od 55 do 90 cm 
z możliwością jego poszerzenia, 3-, 4- i 5-osiowe. Naczepy 
przeznaczone do transportu ładunków o dużej masie 
(do 90 t) i gabarytach mają od 2 do 8 osi i mogą być 
3-krotnie rozciągane, osiągając długość 32 m. Mogą 
być wyposażone w składane hydraulicznie najazdy 
lub windę załadunkową Dhollandia. Innym typem są 
niskopodwoziówki z zagłębionym pokładem. Ładowność 
największych modeli dochodzi do 50 t.
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nieważ ma miejsce przeważnie w godzinach 

nocnych. Dlatego też społeczeństwo na ogół 

nie zauważa istnienia transportu ponadnorma-

tywnego. Wyjątkiem są tzw. medialne przewo-

zy śmigłowców wojskowych czy luksusowych 

jachtów. A to tylko mały procent wielkich 

przewozów. Transportowane są wielkie ma-

szyny budowlane, turbiny, generatory, silniki 

okrętowe, kombajny, parowozy, wagony kole-

jowe, silosy, zbiorniki, suwnice, pomniki i wie-

le innych. Możliwy jest nawet transport promu 

kosmicznego, to tylko kwestia pieniędzy.

Różnorodność ładunków jest bardzo 

duża. Dlatego też nie ma uniwersalnej na-

czepy do wszystkiego. Od ładunku i jego 

gabarytów zależy wybór odpowiedniego 

środka transportu. Czy to będzie nacze-

pa zaniżana np. do 30 cm, rozciągana, 

poszerzana, czy mają być dodatkowe mo-

cowania, szekle, łańcuchy transportowe. 

Coraz częściej w konstrukcji naczep ni-

skopodwoziowych zaczynają dominować 

tzw. naczepy modułowe. Pozwalają one 

Charakterystyczne dla naczep niskopodłogowych Mega 
z Nysy jest to, że ich podstawowe parametry (długość, 
maksymalna szerokość i nośność) oraz wyposażenie są 
indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta. Podwozia 
stanowią dwie lub więcej osi SAF, BPW lub Gigant 
o nośności od 9 do 12 t. Opcjonalnie stosuje się osie 
skrętne i podnoszone. Powierzchnia ładunkowa może być 
płaska, z zagłębieniami lub z zagłębieniami na koła 
i konstrukcją wyrównującą. Wykończenie powierzchni to 
twarde drewno, sklejka wodoodporna antypoślizgowa, 
blacha ryflowana lub krata. Najazdy mogą być łamane lub 
stałe, rozkładane hydraulicznie lub ręcznie.

ACTM produkuje naczepy niskopodwoziowe 
od 2 do 10 osi, konstrukcje modułowe, 
naczepy zagłębiane z wypinaną łabędzią 
szyją (tiefbett). W ofercie są również naczepy 
rozciągane oraz z obniżoną wysokością 
platformy załadunkowej. W zależności 
od ładowności zmieniana jest konstrukcja 
nośna ramy naczepy. W związku z tym 
począwszy od naczep 3-osiowych, podłużnice 
są wykonane z dwuteownika walcowanego 
na gorąco, którego grubość i wysokość jest 
dobierana pod kątem oczekiwanej ładowności.

Oferta handlowa belgijskiej Stokoty 
obejmuje naczepy niskopodwoziowe 
z balkonem i platformy. Mają od 2 do 
8 osi. Platforma ładunkowa wykonana 
jest z twardego drewna, a jej wyso-
kość wynosi 800 mm. Naczepy 
można wydłużyć 1-, 2- lub 3-krotnie 
(do 36 m) i poszerzyć (do 3 m). 
Rampy najazdowe są sterowane 
elektrohydraulicznie – ich długość 
wynosi nawet 5 m. Dmc naczep 
wynosi od 48 do 105 t.

36, 48 MIESIĘCY Z GWARANCJĄ ODKUPU36, 48 MIESIĘCY Z GWARANCJĄ ODKUPU

PROMOCJA!
TERAZ JUŻ ZA 250 EUR250 EUR MIESIĘCZNIE
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na zmianę długości naczepy poprzez roz-

suwanie (o stałą wartość) specjalnych ele-

mentów ramy (modułów), przystosowując 

ją optymalnie do rodzaju transportowane-

go ładunku. 

Generalnie naczepy do przewozów po-

nadnormatywnych dzielimy na trzy grupy. 

Pierwsza to naczepy-platformy z jednym 

pokładem umieszczonym nad osiami. Mogą 

być wydłużane 1-, 2- i 3-krotnie. Niektóre 

modele osiągają dzięki temu długość 55 m. 

Druga grupa to naczepy semi o prostym 

pokładzie z tzw. „łabędzią szyją”. Umożli-

wiają one dość znaczne obniżenie pokładu 

w stosunku do naczep-platform. Dzięki 

temu są wykorzystywane do przewozu wy-

sokich ładunków. Podobnie jak platformy, 

naczepy semi także mogą być wydłużane 

1-, 2- i 3-krotnie. Zazwyczaj konstrukcja 

oparta jest na centralnie umieszczonej belce 

wykonanej ze stali o podwyższonej wytrzy-

małości, do której zamocowano poprzeczki. 

Ma ona stopniowany przekrój, tak by moż-

na było dokonać zmiany długości pojaz-

du poprzez „teleskopowanie” tego profi lu. 

Rozsunięcie uzyskuje się po odblokowaniu 

specjalnych rygli. Trzecią grupę stanowią 

naczepy niskopodwoziowe z obniżonym 

pomostem ładunkowym (tzw. tiefb ett). 

Charakteryzują się największymi możli-

wościami przewozowymi. Także mogą być 

rozsuwane 1-, 2- i 3-krotnie, a odłączana 

przednia część naczepy (tzw. balkon) umoż-

liwia jej załadunek. Podłoga w naczepach 

wykonana jest zazwyczaj z bardzo twardego, 

nierzadko egzotycznego, drewna. Opcjonal-

nie praktycznie we wszystkich naczepach 

stosuje się regulowaną wysokość sprzęgu, 

rampy uchylne na boki, poszerzenia, wcią-

garki, a nawet podnoszone osie przednie.

Tuż nad jezdnią

Celem zapewnienia odpowiedniej nośno-

ści oraz równomiernego obciążenia osi sto-

suje się od kilku do kilkunastu zestawów osi 

wyposażonych w koła bliźniacze. Przy prze-

wożeniu wysokich ładunków ważną rolę od-

grywają koła o niewielkiej średnicy, dzięki 

czemu pokład ładunkowy jest umieszczony 

stosunkowo nisko. Niebagatelną rolę odgry-

wa także ogumienie, które musi odznaczać 

się niezwykle wysoką wytrzymałością oraz 

przyczepnością. Inną ważną cechą długich 

Standardowy produkt KH-Kipper to 
3-osiowa naczepa N3N z osiami 3×9, 3×11 
lub 3×12 t. Celem zmniejszenia zużycia 
paliwa ostatnia oś proponowana jest w wer-
sji samoskrętnej. Do budowy używana 
jest wysokogatunkowa stal Domex (rama 
mająca kształt dwuteownika) oraz na 
podłogę twarde drewno o grubości 40 
lub 50 mm. Tylne najazdy są podnoszone 
hydraulicznie i mają regulację rozstawu. 
Techniczne dmc naczepy to 51 t.

Gama wyrobów Goldhofera zaczyna się 
od wysokotonażowych przyczep i naczep 
poprzez samojezdne ciężkie moduły aż do 
bezdyszlowych ciągników do przetaczania 
samolotów. Naczepy Goldhofer mają nawet 
10 osi, 150 t ładowności i różnią się zarówno 
konstrukcją, jak i systemem kierowania osi. 
Produkowane są w wersjach: z obni-
żonym pomostem ładunkowym, z płaską 
powierzchnią ładunkową oraz do spec-
jalnych zadań transportowych.

Fliegl bardziej znany jest z naczep skrzyniowych, wywrotek 
czy chłodni, ale w ofercie ma także naczepy niskopodwoziowe 
(od 1- do 7-osiowych) z opcją rozsuwanej ramy o ładow-
ności od 6 do 60 t ze zróżnicowanymi typami ramp, 
muld, osi skrętnych, w wydaniu tandemowym i tridalnym, 
dopasowanych do przewozu maszyn budowlanych. Naczepy 
Fliegl to przemyślane konstrukcje, maksymalnie bezpieczne, 
standardowo wyposażone w 11-tonowe osie, 10-tonowe 
uchwyty do przewozu ciężkiego sprzętu oraz bardzo 
trwałe powierzchnie podłogi. W ofercie znajduje się też 
niskopodwoziówka typu DTS do transportu kombajnów.

Najazdy w tylnej części naczepy są opuszczane i przesuwane w płaszczyźnie poziomej 
często za pomocą urządzeń elektryczno-hydraulicznych, tzw. power-packa. 

CMT Chojnice oferuje 3- i 4-osiowe naczepy 
typu Jumbo z najazdami. Noszą one oznaczenie 
NSP-24. Są to platformowe wersje do przewozu 
różnego rodzaju maszyn budowlanych. 
Na życzenie klienta naczepa może być 
wyposażona w: rozciąganie ramy, najazdy 
opuszczane i podnoszone hydraulicznie, osie 
samoskrętne sterowane hydraulicznie itp. 
Różnica pomiędzy poziomami podłogi to 
ok. 450 mm. Masa własna naczepy wynosi 
około 13 t, a ładowność 39 t. Ciekawostką 
jest możliwość zamontowania plandeki.

Pod nazwą Transporter Industry International 
(TII Group) kryją się trzy doskonale znane na 
rynku marki wyspecjalizowane w produkcji 
różnego rodzaju pojazdów: Scheuerle, 
Nicolas oraz Kamag. Połączenie tych firm 
przez Otto Rettenmaiera uczyniło z TII Group 
czołowego światowego producenta maszyn 
przeznaczonych do transportu ładunków 
ciężkich i specjalistycznych. Jednym z ostat-
nio zaprezentowanych modeli Grupy jest 
EuroCompact G3 jedno-, dwu-, a nawet 
trzykrotnie rozciągana naczepa o dmc 48 t.

www.truck-van.pl

1/201628 TruckTruckVanVan&

SPECJALNESPECJALNE Transport nienormatywnyTransport nienormatywny



zestawów jest zapewnienie im jak najwięk-

szej zwrotności. W tym celu stosuje się osie 

nadążne skrętne i przeciwskrętne sterowa-

ne hydraulicznie, elektrohydraulicznie lub 

elektropneumatycznie z siodła ciągnika 

bądź osie skrętne samonastawne. W tym 

przypadku przekazanie skrętu kół następu-

je za pomocą połączenia mechanicznego. 

Nowym rozwiązaniem zdobywającym sobie 

coraz większą popularność jest układ osi ła-

manych. Przydają się zwłaszcza w transpor-

cie dużych i ciężkich ładunków. Pozwalają 

one na wychylenie kół nawet do 60°.

Zawieszenia osi to przeważnie układy 

pneumatyczne, a dodatkowo stosuje się za-

wory podnoszenia i opuszczania platformy 

celem ułatwienia załadunku. W niektórych 

modelach minimalna wysokość ramy na-

czepy nad ziemią wynosi zaledwie 8 cm. 

To mniej niż wynosi prześwit w samocho-

dach osobowych. Zmniejszając ciśnienie 

w tylnym zawieszeniu, można ją obniżyć 

jeszcze bardziej, wówczas naczepa prak-

tycznie „szoruje brzuchem” po jezdni. Na 

przeciwległym biegunie jest podnoszenie 

ramy, nawet o parędziesiąt centymetrów, co 

dla odmiany pozwala na przejazd nad wie-

loma przeszkodami. W tylnej części naczep 

znajdują się najazdy opuszczane hydraulicz-

nie. Można je rozsuwać, dostosowując ich 

szerokość nie tylko do szerokości platformy 

ładunkowej, ale także do możliwości najaz-

dowych ładunku. Pamiętać trzeba bowiem 

o tym, że część ładunków stanowią samo-

bieżne pojazdy budowlane, które poruszają 

się na kołach lub gąsienicach.

Transport ładunków ponadnorma-

tywnych to – mówiąc krótko – ciężka 

sprawa. Na polskim rynku producentów 

i importerów tego typu naczep jest sto-

sunkowo dużo. Firm parających się tą 

profesją nie jest aż tak wiele, a to powo-

duje, że ewentualny zbyt naczepy też nie 

jest rzeczą prostą. Co prawda część pro-

ducentów dysponuje mocno ograniczo-

ną ofertą, najczęściej sprowadzającą się 

do wariantów uniwersalnych, ale trudno 

i w tym przypadku mówić o naczepach se-

ryjnych – to nie są wywrotki czy nie mniej 

popularne „fi ranki”. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański, 

Panas Transport, producenci naczep

Marcin Szpojankowski, 
regionalny manager sprzedaży, Nooteboom Polska

Polski rynek od jakiegoś czasu jest raczej stabilny. Nie zauważyliśmy dominacji jakiejś gałę-
zi przewozów ponadgabarytowych nad innymi, tak jak zdarzało się to w poprzednich latach. 
W minionym roku osiągnęliśmy zakładany plan sprzedaży, z czego jesteśmy zadowoleni, a był on 
większy niż w 2014 r. Optymistycznie patrzymy na 2016 rok, jeśli nie nastąpią nieprzewidziane 
zmiany w gospodarce, powinniśmy utrzymać wzrost. 
Na rynku pojazdów do przewozu ładunków ponadnormatywnych rysuje się kilka tendencji 
w konstrukcji naczep, m.in. coraz bardziej zaawansowane rozwiązania techniczne. Osie wahliwe 
(pendel) stają się coraz bardziej popularne, także wśród użytkowników nie zajmujących się stricte 
takimi przewozami. Innym przykładem jest wprowadzenie w tym roku przez firmę Nooteboom 
opatentowanej i nagrodzonej technologii MANOOVR – rodziny niskich semi-naczep na osiach 
wahliwych o modułowej konstrukcji. Dzięki temu osiągnęliśmy dotychczas niedostępne na rynku 
parametry techniczne. 
Klienci wymagają dzisiaj profesjonalnego podejścia, najwyższej jakości, wytrzymałości, niskich 
kosztów eksploatacji, wysokich parametrów technicznych i najlepszej obsługi posprzedażnej. Za 
to są gotowi zapłacić więcej. Obecnie zamawiane w Polsce produkty są identyczne, jak w innych 
krajach europejskich. To najnowsze technologie i rozwiązania. Wymagania polskich przewoźni-
ków nie różnią się zasadniczo od wymagań ich zachodnich konkurentów.
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Pomysł na zwiększenie IQ naczep re-

alizuje Wabco. Firma pod koniec mi-

nionego roku zorganizowała spotkanie 

pt. „Transics – Wabco Info Day” w centrum 

szkoleniowym w Łodzi. To pierwsza tego 

rodzaju impreza po przejęciu przez Wabco 

fi rmy Transics w 2014 r. Uczestnicy mogli 

zapoznać się z rozwiązaniami wchodzącymi 

w skład programu „Inteligentna Naczepa”.

Pięć grup

Program ten oferuje 40 innowacyjnych 

funkcji dla naczep i przyczep, które zwięk-

szają ich wydajność, bezpieczeństwo i kom-

fort kierowcy. Ma być elastycznym i kom-

pleksowym rozwiązaniem, które zapewni 

każdej przyczepie czy naczepie nowe funk-

cje związane z bezpieczeństwem i wydajno-

ścią, dzięki czemu pojazdy te będą spełniać 

swoje zadania w bardziej efektywny sposób. 

Każda z 40 funkcji ma przynosić korzyści, 

oferując inteligentne opcje pozwalające 

uzyskać nie tylko szybki zwrot z inwestycji, 

ale późniejsze mniejsze koszty eksploatacji 

czy serwisowania. Funkcje te podzielono na 

5 grup chroniących wybrane interesy wła-

Wielu przedsiębiorców traktuje swoje naczepy jak „pudełka” 
na kołach, które potrafią się tylko toczyć i hamować. 
Nie każdy wie, jak pomysłowe systemy mogą w sobie skrywać. 
A szkoda! To wielki krok w stronę inteligentnej naczepy. 

IQ naczepyIQ naczepy

Usterki opon są najczęstszą przyczyną obniżenia zysku 
z powodu przestoju pojazdu (32% wszystkich przestojów). 
85% przypadków następuje, kiedy utrata ciśnienia 
w oponach rozpoczyna się minimalnym wyciekiem. 
To może być wykryte przez system IVTM.

SmartBoard to wygodne urządzenie zapew-
niające podstawowe informacje o naczepie czy 
przyczepie, pozwalające również na sterowanie 
funkcjami układu hamulcowego Trailer EBS 
i zawieszeniem pneumatycznym. 

www.truck-van.pl
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ściciela. Są nimi: bezpieczeństwo, optyma-

lizacja ładunku, wydajność, obniżenie zuży-

cia paliwa oraz komfort pracy kierowcy.

W programie „Inteligentnej Naczepy” 

również dużą  rolę odgrywa współpraca 

Wabco z fi rmą Transics, której wynikiem 

jest połączenie niektórych funkcji z telema-

tyką Transicsa. Zaawansowane oprogramo-

wanie będzie w stanie zbierać i przekazywać 

dane generowane przez urządzenia Wabco, 

a tym samym ułatwi optymalizację zarzą-

dzania fl otą. To urządzenie TX-Trailer-

Guard pozwala połączyć i pokazać informa-

cje dotyczące monitorowanej naczepy wraz 

z danymi o kierowcy i pojeździe, na jednym 

ekranie u dyspozytora.

Modulator nośnikiem inteligencji

Najważniejszym elementem inteligentnej 

naczepy jest układ hamulcowy Wabco z mo-

dulatorem TEBS, czyli elektronicznie stero-

wany układ z regulacją ciśnienia hamowa-

nia zależną od obciążenia. Znajdziemy go 

obecnie w wielu naczepach. 

Modulator TEBS w większości przypad-

ków występuje w wersji standartowej. Gdy 

jednak właściciel fl oty chciałby posiadać 

naczepy z bardzo szeroko rozbudowanymi 

funkcjami z programu „Inteligentnej Na-

czepy” warto fabrycznie wybrać modulator 

Premium, zamiast Std. Wersja standard po-

zwala na posiadanie kilku podstawowych 

dodatkowych opcji.

Na grudniowym spotkaniu przedstawiono 

cały szereg nowych funkcji powiązanych z pro-

gramem „Inteligentnej Naczepy”. Nie wszyst-

kie jednak są dedykowane do każdego typu 

naczepy. Tutaj mocno podkreślono fakt, iż 

dodatkowe opcje są dobierane indywidualnie 

podczas specyfi kowania nowej naczepy  i uza-

leżnione – poza typem naczepy – również od 

rodzaju przewożonego ładunku i od tego, jakie 

informacje właściciel fl oty chciałby uzyskać. 

Odpowiednie narzędzie

Dzięki wybraniu odpowiednich funkcji 

inteligentnej naczepy można nie tylko zapo-

biec przeładowaniu, ale też zoptymalizować 

rozłożenie towaru i stabilność pojazdu pod-

czas całej podróży, co umożliwi osiągnięcie 

jak największej wydajności. Można więc po-

wiedzieć, że taka naczepa to swego rodzaju 

skrzynka narzędziowa dla kierowcy.

Wystarczy tylko wybrać narzędzia. 

Wśród nich wyróżnia się moduł Smart-

-Board, który pozwala nadzorować stan 

naczepy i kontrolować koszty eksploatacyj-

ne. Przekazuje on informacje o przebiegu, 

wadze ładunku czy stanie okładzin hamul-

cowych, umożliwiając jednocześnie stero-

wanie zawieszeniem powietrznym. Z tym 

urządzeniem można również regulować 

i kontrolować zawieszenie pneumatyczne 

z zakresu funkcji Optilevel.

Z Optilevel m.in. zostają wyeliminowane 

powtarzające się regulacje ręczne, utrudnia-

jące załadunek i rozładunek naczepy, dzięki 

automatycznemu ustalaniu wysokości za-

wieszenia w doku załadowczym. Również 

przywracany jest poziom jazdy po powro-

cie na drogę. Funkcje regulacji zawieszenia 

OptiLevel mogą być uruchamiane w kabi-

nie z dodatkowym Pilotem Naczepy (TRC-

-Trailer Remote Control) lub poprzez ww. 

SmartBoard zamontowany w naczepie lub 

przyczepie. Dodatkowo automatycznie na-

stępuje powrót do zadanego poziomu jazdy 

po przekroczeniu odpowiedniej prędkości 

pojazdu. 

Również z OptiLevel zmiana obciążenia 

podczas wjazdów i wyjazdów wózków wi-

dłowych w trakcie załadunku i rozładunku, 

pozwala ustawiać automatycznie zawie-

szenie do poziomu rampy. To inteligentne 

sterowanie zawieszeniem naczepy nie tylko 

ułatwia pracę kierowcy, ale również dzięki 

swojej konstrukcji pozwala zmniejszyć licz-

bę uruchomień sprężarki w ciężarówce, a co 

za tym idzie zwiększyć oszczędności paliwa.

Warto też zwrócić uwagę na kwestie bez-

pieczeństwa. Układ RSS (Roll Stability Sup-

port) jest w stanie uchronić zestaw przed 

przewróceniem podczas jazdy na zakręcie, 

przyhamowując odpowiednie koła nacze-

py w ekstremalnej sytuacji. Kolejna funkcja 

OptiTurn wspomaga z kolei kierowcę przy 

manewrowaniu (np. podczas pokonywania 

rond czy zawracania), zmniejszając promień 

skrętu zestawu. Pozwala to też zmniejszyć 

zużycie opon na ostatniej osi naczepy. Z kolei 

opcja Immobilizera blokuje hamulce odsta-

wionej naczepy, zmniejszając ryzyko jej kra-

dzieży. Overload Indicator ostrzega o prze-

ładowaniu naczepy, zwiększając wydajność 

pracy i bezpieczeństwo.

Bardzo przydatny jest też system Opti-

Load, który pomaga uniknąć przekroczenia 

nacisku osi napędowej ciągnika siodłowego 

przy nierównomiernie rozłożonym ładunku,  

poprzez automatyczne podniesienie ostatniej 

osi naczepy. Warto też dbać o jak najdłuższe 

życie miechów zawieszenia.

Tutaj specjalny system naczepy utrzy-

muje ciśnienie resztkowe, aby uniknąć ich 

uszkodzeń. Dodatkowo funkcja Traction 

Control umożliwia podniesienie osi nacze-

py na śliskich nawierzchniach i podjazdach, 

poprawiając przyczepność osi napędowej 

ciężarówki, tym samym zwiększając bezpie-

czeństwo. W przypadku naczep wywrotek, 

jeśli ta osiągnie krytyczny kąt przechylenia 

bocznego, system TiltAlert ostrzega o tym 

kierowcę, aby uniknąć przewrócenia się po-

OptiLevel zmniejsza zużycie paliwa o około 100 l na przyczepę na rok 
w porównaniu do systemów konwencjonalnych. OptiLevel zapewnia szybszą, 
niezakłóconą procedurę załadunku i rozładunku. Po zadokowaniu system 
ten będzie utrzymywać naczepę na żądanej wysokości przy rampie, podczas 
ruchu wózka widłowego.

Z pilotem kontroli naczepy (TRC – Trailer Remote Control) kierowcy 
mogą kontrolować układ Trailer EBS, zawieszenie i programowalne 
funkcje z poziomu ciężarówki bez potrzeby opuszczania
kabiny, nie muszą sterować zaworami i przełącznikami na przyczepie 
czy naczepie.
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System IVTM jest przeznaczony dla wielu różnych pojazdów użytkowych od lekkich po 92-kołowe 
ciężkie ciężarówki i to bez względu na rozmiar koła. W przypadku korzystania z telematyki Wabco 
TX-TrailerGuard, IVTM będzie współpracował z menadżerem floty i może dostarczać informacje 
bezpośrednio do biura.

jazdu na bok podczas podnoszenia skrzyni 

ładunkowej.

Z kolei system Bounce Control dzięki kon-

trolowanemu zwalnianiu hamulców zapo-

biega uszkodzeniu naczepy i rampy załadun-

kowej podczas chwilowego rozładunku dużej 

części towaru.

Główny powód przestojów

Usterki opon są najczęstszą przyczyną 

obniżenia zysku z powodu przestoju po-

jazdu. Praca z prawidłowymi ciśnieniami 

w oponach wydaje się prostym zadaniem, ale 

rzeczywistość jest często inna – szczególnie 

w przypadku dużych fl ot obsługujących 

wiele pojazdów wieloosiowych. Nie zawsze 

łatwo jest dostrzec nieprawidłowe ciśnienie. 

Badania przeprowadzone przez Michelin 

pokazują, że 15-procentowe zawyżenia lub 

obniżenia ciśnienia mogą skrócić żywotność 

opon o 10%. Ponadto, gdy opony są niedo-

pompowane jest prawdopodobne, że trwałe 

gromadzenie się ciepła wewnątrz, znacznie 

zwiększy ryzyko uszkodzenia opon. Dla-

tego Wabco poleca system monitorowania 

ciśnień IVTM (Vehicle Integrated Tyre Mo-

nitoring), który dostarcza kierowcy stałe 

informacje o ciśnieniu bezpośrednio z opon 

z każdego monitorowanego koła. 

Korzystanie z systemu IVTM zmniejsza 

ryzyko uszkodzenia opon z niewłaściwym 

ciśnieniem, a tym samym zmniejsza liczbę 

wymienianych opon przez operatorów fl ot. 

IVTM wcześniej wykrywa powolne ubytki 

ciśnienia, dając operatorowi fl oty większą 

szansę naprawy uszkodzonej opony, za-

miast jej wymiany. Największą zmienną 

kosztów dla operatorów są wydatki na pa-

liwo, a ciśnienie w oponach ma wpływ na 

opór toczenia i może prowadzić do znacz-

nego wzrostu spalania. Utrzymywanie pra-

widłowo napompowanych opon zapewnia 

oszczędności paliwa nawet na poziomie 2%.

Dla naczep system IVTM jest kompaty-

bilny z Wabco Smartboard, choć dla dodat-

kowej wygody ciężarówka może być wy-

posażona w wyświetlacz kabinowy IVTM. 

Wyświetlacz ten oprócz kół naczepy, pozwoli 

również na kontrolę dodatkowo zamontowa-

nych czujników IVTM w ciężarówce. 

Martwe pole

Manewr cofania z przyczepą lub nacze-

pą jest jedną z najbardziej niebezpiecz-

nych czynności związanych z transportem 

i przyczynia się do 35% wypadków zwią-

zanych z uszkodzeniem pojazdu oraz 40% 

wypadków śmiertelnych. System Wabco Ta-

iIGuad redukuje praktycznie do zera liczbę 

wypadków podczas takich manewrów. Tail-

Guard zmniejsza ryzyko podczas cofania po-

przez wykrywanie małych, dużych, statycz-

nych i ruchomych obiektów znajdujących się 

w martwym polu widzenia za przyczepą lub 

naczepą. System jest w stanie nawet automa-

tycznie zatrzymać pojazd w bezpiecznej odle-

głości od ewentualnych przeszkód. Zwiększa 

również poczucie bezpieczeństwa kierowcy 

podczas cofania i pomaga w uniknięciu koli-

zji z pieszymi, paletami, stacjami dokowania, 

bramami, drzewami, wózkami widłowymi, 

samochodami czy innymi obiektami. TaiI-

Guard zatrzymuje pojazd automatycznie zgod-

nie z zaprogramowaną odległością pomiędzy 

30 a 100 cm. Kierowca może wtedy powoli co-

fać przez ostatnie kilka centymetrów, aby bez-

piecznie dojechać do obszaru załadunku. 

Wszystkie te systemy są w zasięgu każdego 

przedsiębiorcy, dostępne w każdej naczepie. 

Należy tylko upomnieć się o nie podczas for-

mułowania specyfi kacji. Można przyjąć, że 

przeciętna naczepa z ABS ma IQ 100. Nacze-

pę wyposażaną w nowoczesne systemy moż-

na już uznać za produkt ponad przeciętny. 

A więc jej IQ powinno wynosić trochę więcej 

niż 120. Nie można dać tu maksymalnej oce-

ny, bo z pewnością jeszcze wiele przed nimi. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański, Wabco-Auto

System Wabco TaiIGuard przyczynia się do zredukowania liczby wypadków podczas 
manewrów cofania. TailGuard wykrywa małe, duże, statyczne i ruchome obiekty 
znajdujące się w martwym polu widzenia za przyczepą lub naczepą. 

OptiFlow TAIL to łatwy do zainstalowania aerodyna-
miczny układ paneli na tylnej części naczepy, który jeszcze 
bardziej ogranicza zużycie paliwa.

Ekran systemu 
telematycznego 
montowany fabrycznie 
lub na zamówienie

Odbiornik ECUCzujniki w oponach
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Iveco inwestuje w profesjonalny han-

del pojazdami używanymi w reakcji na 

tendencje panujące na rynku. Nie tylko 

w Polsce jest duże zapotrzebowanie na samo-

chody z drugiej ręki, pochodzące z dobrego 

źródła i po wnikliwym przeglądzie tech-

nicznym, który kolosalnie ułatwia później-

szą eksploatację. Centra OK Trucks pojawią 

się w najbliższych latach w całym regionie 

EMEA (ang. Europe, Middle East and Afri-

ca – Europa, Bliski Wschód i Afryka). Przede 

wszystkim na naszym kontynencie, ale rów-

nież w Republice Południowej Afryki. 

300 pojazdów

Nadarzyńskie Centrum OK Trucks jest 

zlokalizowane przy drodze nr 8, niedale-

ko od skrzyżowania z „siódemką”. Zajmuje 

15  000 m2, z czego większość to olbrzymi 

plac wystawienniczy. Znajduje się na nim 

również budynek o powierzchni 450 m2. Na 

placu, w bieżącej ofercie czeka na nabywców 

blisko 300 pojazdów. Ponadto w całej Polsce 

dostępnych jest 29 punktów sprzedaży pojaz-

dów używanych OK Trucks oraz 46 autory-

zowanych stacji obsługi. 

Dla potencjalnych klientów są do wybo-

ru różnorodne samochody: od lekkich Da-

ily, poprzez średnie Eurocargo, po Stralisy 

i Trakkery. Są furgony, pojazdy z kabinami 

brygadowymi, ciągniki siodłowe i podwozia. 

Sprzedaż używanych samochodów Iveco od 

5 lat systematycznie rośnie. Nowe Centrum 

ma przynieść jej zwiększenie w 2016 r. o 30% 

w porównaniu z 2015, gdy nabywców w na-

szym kraju znalazło 408 lekkich pojazdów 

oraz 318 średnich i ciężkich. Wraz ze wzmo-

żonym naciskiem na obrót lekkimi pojazda-

mi używanymi, Iveco zamierza odwrócić tę 

proporcję i sprzedać w tym roku więcej cię-

żarówek z cięższych tonażowo segmentów. 

Kontrola i serwis

Wszystkie pojazdy OK Trucks poddawa-

ne są ścisłej kontroli stanu technicznego. Na 

podstawie wybranych parametrów takich 

jak: wiek, przebieg, zużycie opon i prace re-

montowe przypisywane są do jednej z trzech 

kategorii: Premium, Comfort i Basic. Kate-

goria OK Trucks Premium obejmuje pojazdy 

dla najbardziej wymagających odbiorców. 

Należą do niej samochody Iveco w wieku do 

4 lat, z niskim przebiegiem, po kompletnym 

przeglądzie, naprawie i inspekcji przepro-

wadzonej w Centrum Pojazdów Używanych 

OK Trucks. Pojazdy te objęte są 12 miesięcz-

ną gwarancją fabryczną. 

Wraz z samochodami Centrum proponuje 

pakiety serwisowe dopasowane do wymagań 

nabywców. Wszystkie obejmują trzy wizyty 

w serwisie w okresie 3 lat lub w ramach prze-

biegu dochodzącego do 120 000 km. Podsta-

wowy pakiet Basic składa się z wymian oleju 

i fi ltra, środkowy Smart dodaje do tego nowy 

fi ltr paliwa, a najbogatszy Relax również fi l-

try powietrza i przeciwpyłkowy, diagnostykę 

obejmującą płyn hamulcowy, stan hamulców 

(także ręcznego), stan pasków oraz wyzero-

wanie licznika regeneracji fi ltra cząstek sta-

łych. W skład wszystkich pakietów wchodzi 

również robocizna. Pakiety serwisowe są nie-

wątpliwie dodatkowym argumentem prze-

mawiającym na korzyść zakupu używanego 

pojazdu w OK Trucks. 

Profesjonalne szkolenia

Rangę uroczystości uruchomienia Cen-

trum Pojazdów Używanych OK Trucks 

w Nadarzynie podkreśliła obecność prezy-

denta marki Iveco Pierre’a Lahutte, prezy-

denta marki OK Trucks Carmelo Impelluso, 

dyrektora działu szkoleń technicznych CNH 

Industrial Gianfranco Zucca oraz Daniela 

Wolszczaka – nowego dyrektora generalne-

go Iveco Poland. Zastąpił on Massimiliano 

Perriego, który objął stanowisko dyrektora 

generalnego Iveco Russia. 

Poza biurami handlowymi w nowym 

obiekcie ma siedzibę Centrum Szkoleniowe 

Iveco Poland. Składa się ono z wyposażonego 

w pełni warsztatu pokazowego o powierzch-

ni 124 m2, dwóch sal szkoleniowych oraz 

zaplecza technicznego dla trenerów. Cen-

trum przeprowadza szkolenia dla personelu 

serwisu z zakresu kompetencji technicznych 

i umiejętności miękkich obejmujących m.in.: 

zdolność szybkiej i precyzyjnej diagnostyki, 

zarządzania warsztatem i profesjonalnej ob-

sługi klienta. Jest ono także głównym punk-

tem szkoleń całej siedziby handlowej Iveco. 

Każdy z 420 serwisantów oraz 150 handlow-

ców fi rmy w Polsce podlega procesowi cer-

tyfi kacji, na który składają się zarówno kursy 

internetowe, jak i szkolenia z instruktorem 

w Centrum Szkoleniowym. Nowy obiekt po-

zwoli zwiększyć liczbę planowanych szkoleń 

oraz przyczyni się do polepszenia jakości ser-

wisu i sprzedaży Iveco. 

W trakcie otwarcia przekazano także sym-

boliczny kluczyk właścicielom fi rmy Bartex 

Małgorzacie i Jackowi Byliniakom, którzy 

jako pierwsi wybrali pojazd OK Trucks z kam-

panii leasingowej „Już od 599 EUR”. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Iveco

Duży Duży wybórwybór
W Nadarzynie działa pełną parą Centrum Pojazdów Używanych 
OK Trucks. Zostało oficjalnie uruchomione 6 listopada 2015 r. 
i jest czwartym z kolei w międzynarodowej sieci, na którą ma 
składać się 13 placówek. 

Poza biurami handlowców w budynku 
znajduje się Centrum Szkoleniowe Iveco 
Poland, które ma do dyspozycje dwie sale 
oraz warsztat szkoleniowy. 

Pierwsi klienci: Małgorzata i Jacek Byliniakowie 
z firmy Bartex odebrali swoją ciężarówkę już 
w dniu uroczystego otwarcia. Z prawej Robert Drozd, 
menedżer OK Trucks.
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T ransit Courier ma wiele wspólnego 

ze starszymi kuzynami, zwłaszcza 

„o numer większym” Transitem Con-

nect. Stylizacja jest zbliżona, poziom wy-

kończenia również. Ford w szybkim tempie 

wymienił i  uzupełnił gamę samochodów 

dostawczych, zatem podobieństwa nie są 

zaskoczeniem. 

Za kierownicą Transita Courier zadzi-

wia co innego. Samochód sprawia wrażenie 

większego niż w  rzeczywistości, choć wy-

socy kierowcy pewnie będą polemizować. 

Zakres regulacji fotela może być dla niektó-

rych za mały. Kabina z szeroką tablicą roz-

dzielczą i  daleko sięgającą, potężną szybą 

przednią wydaje się bardzo obszerna. Za 

plecami jadący mają jedną z  największych 

w tej klasie ładowni. Pomimo skromnej po-

stury Courier doskonale nadaje się do wy-

pełniania poważnych zadań. 

Mocniej i wygodniej

Mocniejszemu z  dwóch silników Diesla, 

który osiąga 95 KM towarzyszy „z automa-

tu” standard wyposażenia Trend. 

Podstawowym jest Ambiente, do-

stępny jedynie ze 100-konnym, 

3-cylindrowym benzyniakiem Eco-

Boost oraz dieslem 75-konnym. 

Poza lepszym wykończeniem kabi-

ny, ze srebrzystymi wstawkami, kie-

rowca dostaje w bogatszej odmianie 

radio My Connection i  stację do-

kującą MyFord Dock, elektrycznie 

sterowane i  podgrzewane lusterka 

boczne, lampki do czytania map, 

półkę podsufi tową oraz szufl adę 

pod siedzeniem kierowcy. Wymie-

nione akcesoria znacznie podnoszą 

walory Forda, zarówno gdy mowa 

o  pracy, jak i  przyjemności. Rady-

kalnie zwiększa się liczba i wielkość 

schowków, cenny parametr w  tak 

małej kabinie. 

Kierownica ma regulację pochy-

lenia i wysokości, co w połączeniu 

z regulacją fotela pozwala osobom o prze-

ciętnym wzroście przyjąć nie tylko wygod-

ną, ale dopasowaną do indywidualnych 

upodobań pozycję. Bardziej wyprostowa-

ną, dającą lepszą widoczność i  ułatwiają-

cą wykonywanie szybkich manewrów lub 

Słodziak?Słodziak?
Małe samochody, jak małe zwierzątka z miejsca 
wywołują sympatię. Ford bardzo się 
jednak postarał, aby jego najmniejszego dostawczaka 
traktować poważnie. 

Ford Transit Courier Van Trend 
1,6 TDCi 95 KM Start&Stop

Dmc (kg) .......................................................................... 1795
Masa własna (kg) ............................................................ 1184
Ładowność (kg) ................................................................. 611
Objętość ładowni (m3) ........................................................ 2,3
Długość ładowni (mm) ..................................................... 1620
Użyteczna szer. ładowni/między nadkolami (mm)..... 1488/1012
Użyteczna wysokość ładowni (mm) ................................ 1244
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) ................... 536
Wymiary drzwi w świetle: szer. × wys. (mm)
 Tylnych ............................................................. 453 × 1044
 Bocznych ....................................................... 1103 × 1102
Rozstaw osi (mm) ............................................................ 2489
Długość/szerokość/wysokość (mm) .............. 4157/1976/1747
Średnica zawracania (m) .................................................. 10,9
Liczba miejsc ......................................................................... 2
Silnik 1,6 Duratorq TDCi
Liczba cylindrów .................................................................... 4
Pojemność (cm3) ............................................................. 1560
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ...................... 95/70/3800
Maks. mom. obrot. (Nm/obr/min) .................... 215/1750÷2500
Typ skrzyni/liczba biegów ...........................................ręczna/5
Prędkość maksymalna* (km/h) .......................................... 170
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) .................................... 3,8
Gwarancja ...................................... podstawowa i na powłokę 
   .......................lakierniczą – 2 lata, perforacyjna – 12 lat
Przeglądy ................................. co 12 miesięcy lub 30 tys. km
Cena brutto wersji podstawowej (zł)............................. 70 295

*wg danych producenta
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swobodniejszą, zrelaksowaną na długą, 

niespieszną podróż. 

Najmocniejszy z  diesli skłania do inten-

sywnego czerpania przyjemności z  jazdy. 

Ford rozpędza się do 100 km/h w ciągu 14 

sekund, co nie ścina z nóg, ale maksymal-

ny moment obrotowy dostępny poniżej 

2000 obr/min sprawia, że podczas jazdy 

z prędkościami dwucyfrowymi, po mieście 

i w okolicy można prowadzić z werwą. Za-

wieszenie złożone z  kolumn McPhersona 

z  przodu oraz skrętnej osi z  tyłu pozwala 

sprawnie pokonywać zakręty, nawet gdy 

samochód jest pusty. Jednocześnie nie za-

męcza w  mieście zbyt brutalną reakcją na 

nierówności. 

W  trasie można pozwolić sobie na wie-

le, ale Ford nie jest maniakiem autostrad. 

Naturalnie po redukcji możliwe jest zdecy-

dowane wyprzedzanie, jednak na czas ma-

newru wpływa poziom obciążenia ładowni. 

Zresztą Transit Courier to nie wyścigówka. 

Do innych zadań został stworzony. Pragnąc 

jechać oszczędnie, powinniśmy raczej cho-

wać się w „cieniu aerodynamicznym” auto-

karu przed nami, niż go wyprzedzać. 

W ramach normy

95-konny silnik, standardowo wyposa-

żony w „start & stop” ma spory potencjał, 

gdy mowa o niskim spalaniu. Podczas prób 

jazdy „o kropelce” nie jest tak nużąco „ane-

miczny”, jak benzynowy EcoBoost. Wydaje 

się, że w  jego wypadku łatwiej byłoby też 

uzyskać podawane przez producenta śred-

nie zużycie poniżej 4 l/100 km. Należało-

by się jednak wybrać w  trasę w  niedzielę, 

o szóstej rano, gdy drogi są puste i można 

poruszać się płynnie. W  pięciobiegowej 

skrzyni ostatnie przełożenie jest nadbie-

giem i  można z  niego korzystać już od 

prędkości 50÷60 km/h. 

Sam lewarek to fordowska „klasyka”. 

Długością dźwigni i jej skoku wyraża sprze-

ciw wobec narwanych kierowców. Dobrze 

współdziała ze spokojnymi. Układ kierow-

niczy zachowuje się poprawnie, tzn. pomaga 

w mieście i nie przeszkadza przy dużej pręd-

kości. Zwężony przód „ucieka” przed prze-

szkodami utrudniającymi parkowanie, np. 

słupkami czy barierkami. Średnica zawraca-

nia na poziomie 11 m między ścianami jest 

przeciętna, zwłaszcza jak na tak małe auto. 

Godny uwagi jest umiarkowany poziom 

hałasu, w  szczególności brak pojękiwań 

nadwozia. Rzecz w furgonach nieoczywista. 

Egzemplarz testowy miał dodatkowe drzwi 

w  lewej, bocznej ścianie, które mogłyby 

zwiększać prawdopodobieństwo wystą-

pienia łomotów i skrzypień. Jednak w For-

dzie, przynajmniej póki jest nowy, panuje 

względna cisza. 

Wydać i zyskać

Drzwi z lewej kosztują 1230 zł brutto. Sa-

mochód miał ponadto stalową przegrodę 

w ładowni za 615 zł oraz winylową wykła-

dzinę podłogi za 246 zł. Pracę po zmierzchu 

ułatwiało diodowe oświetlenie przedziału 

ładunkowego za 123 zł. Dołożenie dwóch 

tysięcy z hakiem podniosło zatem znacząco 

funkcjonalność auta. Szczelnie zamknięta 

i  osłonięta przed wzrokiem przechodniów, 

ale dostępna z trzech stron ładownia może 

przydać się np. serwisantowi przewożącemu 

narzędzia i  części zamienne. Tylne drzwi 

dzielone niesymetrycznie są typowe dla tej 

klasy furgonetek. Zamek centralny należy 

do standardu we wszystkich wariantach 

Transita Couriera. 

Nadkola mają nieregularny kształt i  wy-

daje się, że dość głęboko wnikają w ładow-

nię. Jednak pomiędzy nimi pozostał ponad 

metr szerokości, a plastikowe panele zakry-

wające ściany w okolicy kół są uformowane 

tak, aby zostawić jak najwięcej miejsca na 

ładunek. W okolicach podłogi znajdują się 

oka do mocowania. Niezbyt okazałe, najwy-

raźniej „na wymiar” małego Forda. 

Transit Courier należy do najnowszej 

generacji samochodów dostawczych, co 

korzystnie odbija się na jego wyglądzie, 

wrażeniach z jazdy i funkcjonalności. Ford 

wykonał kawał dobrej roboty i ośmielił się 

nawet wyjść poza surową, użytkową po-

prawność. Transita Couriera można polubić 

nie tylko za dużą ładownię, ale dobre zawie-

szenie i intersujący styl. Cechy te właściwie 

nie występują u  żadnego z  konkurentów 

w komplecie.  ▐

Michał Kij
Fot. K. Dziewicka

Atrakcyjna i praktyczna tablica rozdzielcza wersji Trend wyposażona jest w stację dokującą 
MyDock dla smartfona lub odtwarzacza mp3. 

Za jasne, diodowe 
oświetlenie ładowni warto 
dopłacić w furgonie 
pozbawionym okien. 

Mocna, stalowa przegroda zabezpiecza zarówno kierowcę 
i pasażera, jak i ładunek. Nadkola wydają się spore, ale ich kształt 
uwypuklają plastikowe panele, mocno „przytulone” do ścian 
i powiększające przestrzeń ładunkową. 

Opcjonalne lewe, odsuwane drzwi 
boczne ułatwiają pracę, szczególnie 
w połączeniu ze standardowym, 
centralnym zamkiem. 
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Unia Europejska postawiła sobie za cel 

ograniczenie tej liczby do zera. Taka 

wizja może się wydawać dość abstrak-

cyjna, ale czy niemożliwa? W Polsce mamy 

już pierwsze sukcesy. Są miasta, w których 

„Wizja zero” została osiągnięta. Pierwsze 

było Legionowo k. Warszawy – w  latach 

2009-2013 – trzykrotnie. Następnie Ostro-

łęka, Gniezno, Tczew – dwukrotnie, oraz 

Zielona Góra, Głogów, Legnica, Jastrzębie 

Zdrój, Mysłowice, Chorzów, Starachowice, 

Ostrowiec Świętokrzyski, Chełm i  Łomża 

– jednokrotnie w 2013 r.

Awersja do maszyny

„Wizji zero” mają sprzyjać nowoczesne 

technologie, czyli elektroniczne systemy 

bezpieczeństwa, które np. monitorują sto-

pień zmęczenia kierowcy czy wszczynają 

procedurę hamowania, aby uniknąć kolizji. 

Kolejnym etapem na drodze do osiągnięcia 

stanu idealnego są pojazdy autonomiczne. 

Jednak jak wykazały badania, nie wszyscy 

są gotowi na takie rozwiązanie. Kierowcy we 

Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych 

i Chinach różnie reagują na systemy asystu-

jące. Dużą akceptację w tych krajach uzyska-

ło automatyczne parkowanie i  hamowanie 

awaryjne. Gorzej wypadł tzw. pilot korków, 

natomiast najsłabiej – czasowy autopilot do 

jazdy po autostradach – najniższy stopień 

akceptacji zadeklarowali tu Niemcy. Dane te 

wskazują, że droga do autonomicznych po-

jazdów może być dłuższa, niż by wymagał 

sam proces wdrażania nowych technologii.

Cały czas jest jednak sporo do zrobie-

nia. Inżynierowie muszą stworzyć sprawny 

system komunikacji między komputerem 

a kierowcą. Istotne są również zabezpiecze-

nia danych i aktualizacja oprogramowania. 

Badania okresowe mają jeszcze zyskać na 

znaczeniu. Ważne są też kwestie prawne, 

które rozstrzygną, kto w razie kolizji takie-

go samochodu ponosi odpowiedzialność za 

szkodę: producent czy kierowca. 

Sprinter w standardzie ma asystenta bocznego wiatru jako jedną z funkcji standardowego układu ESP oraz w opcji sygnalizację 
sytuacji kolizyjnej Collision Prevention Assist i asystenta martwego pola. 

Oswajanie
Na europejskich drogach giną ludzie. W 2013 roku w wyniku 
wypadku drogowego życie straciło prawie 26 tys. osób. 
To o 50% mniej niż w 2001, ale liczba ta wciąż szokuje.

Kamienie milowe na drodze 
ku większej mobilności 
i większemu bezpieczeństwu 
ruchu drogowego

1902 – hamulce tarczowe 
1921 – hydrauliczny system hamulcowy 
1946 – opony radialne 
1951 – kabina pasażerska ze strefami 

zgniotu 
1951 – badania okresowe pojazdów 

w Niemczech 
1954 – badania medyczno-psychologiczne 
1959 – trójpunktowe pasy bezpieczeństwa 
1959 – bezpieczna kabina pasażerska 
1963 – bezpieczna kolumna kierownicy 

w pojazdach 
1971 – poduszka powietrzna kierowcy 
1971 – dwuwłóknowe lampy halogenowe 
1978 – system ABS 
1981 – seryjne poduszki powietrzne w kla-

sie najwyższej 
1995 – system ESP 
2002 – system ochrony pasażerów PRE-

-SAFE 
2011 – obowiązek seryjnego montażu ESP 

w UE (nowa homologacja) 
2013 – poduszka powietrzna dla pieszych 
2014 – prototypy pojazdów poruszających 

się bez kierowcy 
2014 – Mercedes-Benz Future Truck 2025 
2014 – obowiązek ESP dla wszystkich po-

jazdów 
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Na razie jednak musimy zejść na Ziemię. 

Krokiem ku zwiększeniu bezpieczeństwa 

na drodze, który już w wielu krajach został 

podjęty, są alkomaty montowane w  samo-

chodach. Zanim kierowca uruchomi silnik, 

musi poddać się badaniu. Jeżeli test wykaże 

obecność alkoholu w  wydychanym powie-

trzu, auto blokuje się i nie można odjechać. 

Oczywiście takie rozwiązanie ma też swoich 

przeciwników.

Zróżnicowane potrzeby

Póki co producenci pojazdów chwalą się 

tym, co już mają i co na co dzień nie tylko 

odciąża kierowcę, ale w  znaczny sposób 

poprawia bezpieczeństwo. Elektronicz-

ne „wspomagacze” czasami denerwują, ale 

w  większości przypadków pozwalają wyjść 

cało z opresji, szczególnie gdy mamy do czy-

nienia z  trudnymi warunkami na drodze: 

ulewnym deszczem, gołoledzią czy zatorem 

drogowym, który wyłania się zaraz za wznie-

sieniem. Nabierają one szczególnego znacze-

nia, gdy pojazdy pracują na całym etacie. 

Samochody dostawcze to narzędzia pra-

cy rzemieślników, kurierów, usługodawców 

i zakładów komunalnych. Służą również jako 

„busiki” na liniach międzymiastowych i  tu-

rystycznych, a nawet jako samochody kem-

pingowe. Różne wymagania i zróżnicowana 

klientela oraz nierówny zakres wyszkolenia 

kierowców sprawiają, że zakres wyposażenia 

służącego bezpieczeństwu jest zmienny. 

Samochody dostawcze serwisantów i zakła-

dów komunalnych przejeżdżają często mniej 

niż 10  tys.  km rocznie na krótkich dystan-

sach. Natomiast kurierzy i  fl oty obsługujące 

transport ekspresowy pokonują co najmniej 

ne kryterium przy podejmowaniu decy-

zji o  ich zakupie. W  Niemczech do 2/3 

wszystkich wypadków dochodzi w  tere-

nie zabudowanym. Jednak 2/3 wszystkich 

ofi ar śmiertelnych odnotowano poza nim. 

To daje już pewną wskazówkę, co do za-

kresu wyposażenia pojazdów w zależności 

od zastosowania. Generalnie najczęstszą 

przyczyną wypadków w  Niemczech są 

błędy przy skręcaniu, zawracaniu, podczas 

cofania i  podjeżdżania. Na drugim miej-

scu jest zjeżdżanie z  pasa ruchu, a  dalej 

niezachowanie odpowiedniego odstępu od 

pojazdu i przekraczanie dozwolonej pręd-

kości. Do tego dochodzą różnice związane 

ze specyfi ką kraju. W  Niemczech 19% to 

wypadki spowodowane najechaniem jed-

nego pojazdu na drugi, natomiast w  Sta-

nach Zjednoczonych jest to przyczyną 31% 

wypadków.

Bezpieczeństwo jest istotne także dla zy-

skowności fi rmy. Jeżeli samochód dostaw-

czy nie może ruszyć w trasę, oznacza to, że 

albo on, albo jego kierowca nie są w stanie 

spełnić swoich zadań, a  okresy przestoju 

oznaczają dla przedsiębiorstwa straty. Chcąc 

uniknąć takich sytuacji, warto wyposażyć 

swoje pojazdy w systemy bezpieczeństwa. 

Ważna jest również kondycja kierowcy. 

Gdy czuje się dobrze, jest wypoczęty i  od-

prężony, może lepiej panować nad niebez-

piecznymi sytuacjami, a  nawet całkowicie 

ich uniknąć. 

Wyręka

Systemy bezpieczeństwa znajdują się we 

wszystkich samochodach dostawczych Mer-

Poduszki powietrzne boczne 

1970 2010 

ABS 

Poduszki powietrzne 

ASR ESPlus 

EHB 
ESP 

SBC 

Napinacze pasów 

Strefy zgniotu 

Pasy bezpieczeństwa 

NBA 

LKA 

LDW 
…… 

ACC 

Aktywna 
maska 
silnika 

2015 

Systemy 
oświetlenia 

ABS = System zapobiegający zablokowaniu kół
ASR = System kontroli trakcji
LDW = Lane Departure Warning
NBA = Asystent nagłego hamowania
ESP = Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy

Czynnik ograniczający liczbę wypadków na drogach: 
postęp techniczny

SBC = Sensotronic Brake Control
ACC = Adaptive Cruise Control
ESPlus = ESP z udziałem kierowcy
EHB = hamulce elektrohydrauliczne 
LKA = Lane Keep Assist

150  tys.  km na długich odcinkach. Minibu-

sy obsługują trasy komunikacji miejskiej, ale 

również ruch turystyczny na drogach lokal-

nych i autostradach. Posiadacze samochodów 

kempingowych jeżdżą po całej Europie, wy-

kręcając średnio 15 tys. km rocznie.

Wszystkim w równym stopniu zależy na 

bezpieczeństwie, ale ich potrzeby są różne. 

Dlatego Mercedes, niezależnie od modelu 

i wersji nadwozia swoich pojazdów dostaw-

czych, już w  standardzie oferuje wysoki 

podstawowy poziom bezpieczeństwa. 

Międzynarodowe badania wykazały, że 

bezpieczeństwo pojazdów stanowi istot-

Adaptive ESP kontroluje dynamikę jazdy. W jego skład w Vito wchodzą: układ zapobiegający 
blokowaniu się kół (ABS), elektroniczna dystrybucja siły hamowania (EBV), hydrauliczny Brake 
Assist (BAS), asystent podjeżdżania pod wzniesienie Hill-Start Assist, automatyczne osuszanie 
tarcz podczas jazdy w deszczu i zapobiegawcze przygotowanie okładzin hamulcowych 
w krytycznych sytuacjach (Electronic Brake Prefill). 
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cedesa. Wśród nich jest system Adaptive ESP 

najnowszej generacji. Regulacja dynamiki 

jazdy, którą w standardzie mają na pokładzie 

Citan, Vito i Sprinter, obejmuje: system zapo-

biegający blokowaniu kół podczas hamowa-

nia – ABS, system kontroli trakcji (zapobie-

gający poślizgowi kół podczas zwiększania 

prędkości) – ASR, elektroniczny system po-

działu siły hamowania – EBV, hydrauliczny 

asystent układu hamulcowego – BAS, system 

kontroli ładunku – LAC (Load Adaptive 

Control), system zapobiegania dachowaniu 

– ROM/RMI (Roll Over Mitigation i  Roll 

Movement Intervention) oraz zaawansowa-

ny system kontroli podsterowności – EUC 

(Enhanced Understeering Control).

Przy zakupie modelu Vito lub Sprinter 

z hakiem holowniczym albo w wersji umoż-

liwiającej jego montaż, pojazd w standardo-

wym wyposażeniu ma układ stabilizacyjny 

przyczepy Trailer Stability Assist (TSA).

W  przypadku samochodu dostawczego 

bezpieczeństwo dotyczy nie tylko techniki 

pojazdu, lecz pozostaje w  ścisłym związku 

z  rozmieszczeniem ładunku. Mercedesy Ci-

tan, Vito i  Sprinter są standardowo wypo-

sażane w  ściankę działową pomiędzy prze-

strzenią bagażową a kabiną oraz uchwyty do 

mocowania ładunku. W  zależności od serii 

i modelu na życzenie mogą być zamontowane 

szyny mocujące w podłodze, w ścianach i na 

ramie dachu, a ponadto dodatkowe elementy 

przed drzwiami przesuwnymi i tylnymi.

Wysoki poziom systemów asystujących 

i bezpieczeństwa nie oznacza, że nie są one 

nadal rozwijane. W  przyszłości tempomat 

ACC będzie utrzymywać stały odstęp od 

pojazdu znajdującego się z  przodu. Inne 

systemy asystujące będą wspierać kierowcę 

w trybie jazdy Stop-and-Go, sprowadzać sa-

mochód ponownie na właściwy pas ruchu 

w  przypadku niezamierzonego zjechania 

z  niego oraz ostrzegać na skrzyżowaniach 

przed ruchem poprzecznym. W razie zmia-

ny pasa ruchu bez zachowania ostrożności 

zwiększa to szansę na uniknięcie kolizji.

Upłynie zapewne trochę czasu zanim bę-

dziemy w  stanie w  100% zaufać „automa-

tycznemu pilotowi” w  naszych pojazdach. 

Wszystko jest jednak kwestią oswojenia. 

Dziś można mieć jeszcze wątpliwości, czy 

elektroniczni asystenci nierozleniwią kie-

rowcy lub nie spowodują, że poczuje się on 

zbyt pewnie. Nasuwa się również pytanie, 

czy jeżeli kierowca stanie się w  praktyce 

pasażerem, czy zareaguje na czas w  chwi-

li zagrożenia? Ale, czy taka reakcja będzie 

w ogóle wskazana…  ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Daimler

Poziomy zautomatyzowanego poruszania się

Historia bezpieczeństwa samochodów dostawczych 
Mercedes-Benz Sprinter i ich poprzedników

1960 – pierwsze testy zderzeniowe samochodów dostawczych serii L 319
1967 – punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa w następnej serii L 406 D/L 408 „Düsseldor-

fer”
1977 – hamulce tarczowe na przedniej osi i w 1987 r. wprowadzenie ABS, oba dla serii 

207 D/309 „Bremer”
1995 – hamulce tarczowe na wszystkich kołach w nowo zaprezentowanym Sprinterze
2001 – opcjonalna poduszka nadokienna
2002 – wprowadzenie ESP do produkcji seryjnej
2006 – montowana fabrycznie w Sprinterze poduszka powietrzna kierowcy i Adaptive ESP 

oraz nowe opcje, np. poduszka powietrzna nadokienna i chroniąca klatkę piersiową, 
reflektory ksenonowe, statyczne doświetlanie zakrętów, czujniki deszczu i światła

2007 – układ stabilizacji przyczepy ESP
2013 – nowy Sprinter z pięcioma systemami asystującymi: asystent bocznego wiatru, asystent 

utrzymywania odległości, asystent martwego punktu, asystent świateł drogowych oraz 
asystent utrzymania pasa ruchu

2014 – pierwsze zastosowanie asystenta bocznego wiatru w samochodach kempingowych 
oraz w podwoziach z zabudowami

Adaptive ESP uwzględnia również stan załadowania samochodu. W skład tego systemu w Citanie 
oprócz ABS i EBV, wchodzi układ przeciwdziałania poślizgowi kół przy hamowaniu silnikiem MSR, 
układ kontroli nad- i podsterowności VDC (Vehicle Dynamic Control) oraz układ kontroli trakcji 
TCS (Traction Control System). Kierowca może w wyjątkowych wypadkach wyłączyć układ ASR, 
naciskając przycisk. Załącza się on jednak automatycznie ponownie przy niestabilnym zachowaniu 
samochodu lub przy prędkościach od 50 km/h.

Więcej o Mercedesie Sprinterze w programie 
„Na Osi” na antenie Tele5 i Motowizja. 

Zapraszamy do oglądania.
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8. edycji Targów

SilesiaKOMUNIKACJA
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www.logistex.pl 

www.silesiakomunikacja.pl

Targi Logistyki, Magazynowania 

i Transportu

20-21 kwietnia 2016 

Salon Wyposażenia Warsztatów 

Samochodowych

Targi Transportu Publicznego 

tereny targowe: 
Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124 
41-219 Sosnowiec
www.exposilesia.pl

kontakt:
Katarzyna Cacała-Kula 
tel. 32 788 75 40 
kom. 510 031 691
fax  32 788 75 03
katarzyna.cacala@exposilesia.pl

Jesteśmy jedynym miejscem w Polsce gdzie spotykają się 

wszystkie obszary transportu publicznego

Blisko 90% branżowych zwiedzających w tym blisko 80% 

osób decyzyjnych 

Współpraca z samorządowcami decydującymi  

o inwestycjach w transporcie publicznym

kontakt: 
Łukasz Kic
tel. 32 78 87 514, tel. kom. 510 030 321
e-mail: lukasz.kic@exposilesia.pl

Partner




