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Od 1 lutego polskie ciężarówki nie mogą wjeżdżać na terytorium Rosji. Właśnie 

wygasły zezwolenia drogowe z 2015 r. W grudniu minionego roku Rosjanie wydali 

przepisy wykonawcze do umowy międzyrządowej między Polską a Rosją z 1996 roku, 

która określa zasady realizowania przewozów drogowych pomiędzy naszymi krajami. 

Zmieniły one znaczenie pojęcia przewozu na rzecz kraju trzeciego. Nowe przepisy strona 

rosyjska rozciąga także na towary produkowane w Polsce, np. przez filie firm zagranicz-

nych. Przewóz na rzecz kraju trzeciego jest bardzo limitowany. Zaakceptowanie nowego 

przepisu przez polskie władze oznaczałoby wyeliminowanie z przewozów na wschód 85% 

naszych transportowców. Rozmowy mają więc być wznowione, jednak ich wynik nie jest 

przesądzony.

W ostatnim roku nasi sąsiedzi zdecydowanie zmienili swoją politykę w stosunku 

do polskiego transportu obecnego na ich terytorium. Rozpoczęto działania, m.in. admini-

stracyjne, których celem jest wyeliminowanie obcych przewoźników z rosyjskiego rynku. 

To kolejny cios w polskich przewoźników, którzy mimo dotychczasowych problemów 

realizowali przewozy towarów na wschód. Już w związku z embargiem nałożonym 

na europejskie towary większość firm specjalizujących się w transporcie na wschód, 

zrezygnowała z tego kierunku na rzecz 

zachodu. Jeżeli nic się nie zmieni 

w najbliższym czasie, dołączą do nich 

pozostali. Rozpocznie się więc ostra 

konkurencja.

Sytuację może skomplikować kryzys zwią-

zany z uchodźcami z Syrii. Coraz głośniej 

mówi się o przywróceniu granic w strefie 

Schengen. Wprawdzie dzisiaj trudno nam 

sobie to wyobrazić, ale groźba istnieje. 

To jedno z najpoważniejszych zagrożeń 

zarówno dla firm transportowych, 

jak i dla całej naszej gospodarki. Kontrole 

na granicach państw europejskich nie tylko 

pochłoną ogromne środki finansowe, 

ale również skomplikują i spowolnią drogo-

wy przewóz towarów. Według danych GUS 

z pierwszego półrocza 2015 r. 79% naszego 

eksportu trafia na Zachód. Pojawienie się 

kontroli mogłoby drastycznie zmniejszyć 

ten wynik, bo w przypadku niektórych 

towarów czas jest bardzo istotny. Niedotrzymanie warunku błyskawicznych dostaw może 

spowodować anulowanie kontraktów.

Firmy transportowe wytwarzają 10% naszego PKB, natomiast cała branża osiąga przycho-

dy przekraczające 60 mld zł rocznie. Zachwianie pozycji naszych przewoźników, niechyb-

nie odbije się więc na kondycji nas wszystkich.▐
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Naszą siłą jest niezawodność.
Czterokrotny triumf w Raporcie TÜV. MAN kann.
Najlepsze rezultaty w Raporcie Pojazdów Użytkowych TÜV czwarty rok z rzędu, to zasługa silnego zespołu MAN. 

Jesteśmy producentem samochodów ciężarowych z największym odsetkiem pojazdów, które bez zastrzeżeń 

przeszły przeglądy TÜV. Oznacza to, że ciężarówki MAN wykazują ponadprzeciętną niezawodność. Wyjątkowa 

jakość naszych pojazdów i usług dopasowanych do potrzeb rynku są naprawdę imponujące. 

Pełny raport można znaleźć na www.vdtuev.de. Wszystko, co jeszcze potrafi  MAN: www.man.de/tuev-report

MAN kann.



W   związku z  rozwojem konstrukcji 

modułowej możliwe jest stworze-

nie ciężarówki o niemal dowolnym 

tonażu, która będzie mieć cechy przydatne 

w  mieście. Jednak są pojazdy, które zosta-

ły od początku do końca skonstruowane 

z myślą o ruchu na obszarach silnie zurba-

nizowanych. Nie oznacza to bynajmniej, że 

żadne inne nie znajdą tam dla siebie zajęcia. 

Na pograniczu

Za typowo miejskie uznawane są lek-

kie pojazdy, które częściowo pokrywają 

się tonażem z  samochodami dostawczymi. 

W  Polsce oferta najlżejszych ciężarówek 

obejmuje modele o  dopuszczalnej masie 

całkowitej od 2,8 do 12 ton. W  segmen-

cie tym dominują marki japońskie. Działa 

w nim również Renault Trucks, które wyko-

rzystuje swoje partnerstwo z Nissanem. 

Najlżejszym modelem jest Nissan Cab-

star sprzedawany u  nas w  wersjach o  dmc 

2,8÷3,5 t. Jego „bliźniakiem” jest Renault 

Maxity, a bliskim kuzynem Renault serii D 

Cab 2 m o  dmc 3,5÷7,5 t. Konkurencyjny 

Fuso Canter osiąga dmc 3,5÷8,55 t. Isuzu 

proponuje natomiast pojazdy zgrupowane 

w  dwóch rodzinach: N-evolution (modele: 

L, M, N, P) o dmc 3,5÷7,5 t oraz F o dmc 

11÷12 t. 

Ciężarówki tej klasy mają lekką konstruk-

cję i wyposażone są w kompaktowe kabiny 

wagonowe (nad silnikiem) mieszczące 2–3 

osoby. Duża powierzchnia szyb zapewnia 

bardzo dobrą widoczność, a nisko umiesz-

czone wejście ułatwia częste wsiadanie i wy-

siadanie. Gama z  reguły zawiera również 

kabiny brygadowe dla 6–7 osób. Ponadto 

Fuso i Isuzu w serii N-evolution proponują 

dwa typy kabin krótkich, różniące się sze-

rokością: węższe mają 1,7÷1,8 m, szersze 

około 2 m. 

Moc proponowanych silników wynosi 

w  zależności od tonażu od 130 do blisko 

190 KM. Cięższe Isuzu serii F osiąga od 205 

do 240 KM. Dominują przekładnie manual-

ne, 5- lub 6-stopniowe. Jednak Fuso i Isuzu 

proponują również skrzynki zmieniające 

przełożenia automatycznie, nazwane od-

powiednio Duonic oraz NEES II. Renault 

D Cab 2 m w  wariancie 7,5-tonowym ma 

na liście opcji zautomatyzowaną skrzynkę 

ZF 6AS-700. 

Ciekawostkę, użyteczną np. przy odśnie-

żaniu dróg lub jako nośnik innego, spe-

cjalistycznego sprzętu stanowią podwozia 

4×4. Tu oferty Isuzu i Fuso uzupełniają się. 

Pierwsza z fi rm proponuje 3,5-tonowy mo-

del L 35 4×4 Q-Traction, a druga 6,5-tono-

wy 6C18(D) 4×4. 

Typowe modele 4×2 oferują duży wybór 

rozstawów osi, a dzięki możliwości skróce-

nia tylnego zwisu nadają się doskonale do 

zabudowy skrzyniami samowyładowczymi. 

Do zalet ciężarówek tej klasy należy niska 

masa własna, wynikająca z  przemyślanej 

Złamać się po cichu
Ciężarówki używane w miastach muszą być zwrotne i nie zakłócać spokoju. 
Nie ustaje również nacisk na niską emisję spalin.

MAN TGM w typowym 
wykonaniu do dystrybucji 
ma dostatecznie dużą ładowność, 
aby zapewniać wydajne dostawy napojów. 
Ostatnia oś skrętna polepsza 
manewrowość i spowalnia zużycie opon.

Niewielka flota elektrycznych Fuso Canterów E-Cell zakończyła 
niedawno testy w Portugalii. Pomimo niepodważalnych zalet, 
elektryczne pojazdy wciąż borykają się z problemem zapewnienia 
im energii. Baterie są ciężkie i nie starczają na długo. 

Mercedes Antos jest typowym 
przedstawicielem nowoczesnej 
ciężarówki miejskiej o dużej 
ładowności. 
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konstrukcji, dążącej do maksymalnego 

zwiększenia ładowności. Renault proponu-

je specjalną edycję Maxity dostosowaną do 

dróg gorszej jakości, wyposażoną w 16-ca-

lowe koła oraz wzmocnione zawieszenie 

i hamulce. 

Pomimo stosunkowo niewielkich wymia-

rów, wiele pojazdów tego typu ma na liście 

opcji zwalniacze, które prawidłowo używa-

ne przyczyniają się do zmniejszenia kosz-

tów eksploatacji. Komfort i bezpieczeństwo 

jazdy podnosi opcjonalna klimatyzacja. 

Nie tylko dystrybucja

Tradycyjnie za pojazdy miejskie uznaje 

się ciężarówki o  dmc kilkunastu ton, gro-

madzone przez producentów pod hasłem 

„gama dystrybucyjna”. Cała europejska 

„Wielka Siódemka” ma tu coś do powiedze-

nia, przy czym proponowane pojazdy są po 

prostu pomniejszonymi wariantami cięż-

szych samochodów i  nie mają cech, które 

jednoznacznie defi niowałyby je wyłącznie 

jako pojazdy do miast. Paradoksalnie, nawet 

tak wydawałoby się potrzebne urządzenie 

jak automatyczna bądź zautomatyzowana 

skrzynia biegów ma trudności, aby przebić 

się do użytku w  mieście. Nabywcy zainte-

resowani są przede wszystkim niską ceną 

zakupu oraz prostotą konstrukcji, która 

ograniczy koszty serwisu. Niektórzy twier-

dzą, że preferują ręczne skrzynie ze względu 

na upodobania kierowców oraz stwarzaną 

przez nie możliwość stosunkowo łatwego 

wydobycia się z  kłopotów na grząskiej lub 

śliskiej nawierzchni. 

Szereg czynników sprawia, że do miast 

trafi ają również cięższe pojazdy. Typowym 

przykładem są śmieciarki, które przy trzech 

osiach osiągają dmc 26 t. Duże samochody 

ciężarowe, w  tym zestawy z  przyczepami 

i naczepami pojawiają się w ramach rozwo-

ju tzw. ciężkiej dystrybucji, stymulowanego 

systematyczną rozbudową sieci supermar-

ketów. Wyróżnikiem miejskich ciężarówek 

o  dużym tonażu są niskie, a  przeważnie 

również krótkie kabiny i  silniki o  mocy 

rzędu 200÷300 KM. Trzyosiowe podwozia 

często wyposażone są w  ostatnią oś skręt-

ną, która nie tylko polepsza zwrotność, ale 

ogranicza zużycie opon. Wielu użytkowni-

ków wybiera do miast ogumienie klasyfi ko-

wane przez producentów jako „regionalne”, 

wychodząc z założenia, że jest ono nie tylko 

uniwersalne, ale wyróżnia się odpornością 

na zmienne warunki jazdy oraz uszkodze-

nia mechaniczne. 

Wysoki koszt zakupu dużej ciężarówki, 

w połączeniu z rabatami dla fl ot sprawia, że 

użytkownicy w tym segmencie chętniej in-

westują w automatyzację zmiany przełożeń. 

Szczególnie, że producenci oferują z reguły 

skrzynie biegów sprawdzone już w dalekim 

transporcie bądź, jak to ma miejsce w przy-

padku skrzyń automatycznych z  prze-

kładnią hydrokinetyczną, przetestowane 

w  szeregu specjalistycznych pojazdów ko-

munalnych, ratowniczych (strażackich) czy 

wojskowych. Przy czym klasyczne „automa-

ty” są w polskich warunkach wyróżnikiem 

właściwie tylko i  wyłącznie nowoczesnych 

śmieciarek. 

Specyfi cznymi pojazdami miejskimi są 

ciężarówki z  nisko zawieszonymi kabina-

mi, dostępnymi niemal „bezstopniowo” 

z  poziomu jezdni. Należy do nich Scania 

z kabiną low-entry, Renault D Access, a tak-

że Mercedes Econic. Ogólnie rzecz biorąc 

pojazdy te najczęściej wykorzystywane są 

jako podwozia pod śmieciarki. Niemniej 

Mercedes widziałby Econica w roli uniwer-

salnego pojazdu miejskiego, użytecznego 

także w dystrybucji, którego walory zwięk-

sza montowany na życzenie gazowy układ 

napędowy. 

Mieszkańcom w prezencie

Z  ciężarówkami miejskimi nierozerwal-

nie wiąże się postulat ograniczenia ich ne-

gatywnego wpływu na otoczenie. Chodzi 

przede wszystkim o emisję spalin, ale rów-

nie istotny jest niski poziom hałasu. Satys-

fakcjonujące rozwiązania w silnikach wyso-

koprężnych przyniosły nowoczesne systemy 

wtrysku i  sterowania przebiegiem procesu 

spalania oraz układy utylizacji spalin wpro-

wadzone wraz z ostrzejszymi normami eko-

logicznymi, przede wszystkim Euro 5 i  6. 

Niemniej zarówno użytkownicy pojazdów, 

jak i władze miast zainteresowane są dalszą 

redukcją uciążliwości samochodów jeżdżą-

cych ulicami. 

Hybrydowy ciągnik siodłowy? MAN 
TGX Hybrid próbuje przetrzeć szlak 
tego typu pojazdom. Być może 
również do miast. 

W najnowszym wydaniu DAF LF wyróżnia 
się opływową formą i miłą dla oka, 
„przyjazną” stylizacją. Jest też wariant 
hybrydowy.

Mercedes Econic jest stworzoną od podstaw 
ciężarówką, uwzględniającą potrzeby użytkowników 
w miastach. Ta nietypowa wywrotka z żurawiem na 
podwoziu 3235 8×4 pracuje w Londynie. 

Równoległy układ napędowy hybrydowego Volvo FE. Kluczowym elementem jest skrzynia 
biegów połączona z silnikiem elektrycznym i sterująca przepływem momentu obrotowego od 
każdej z jednostek napędowych do kół. 

www.truck-van.pl
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silnik Diesla (D)
skrzynia I-Shift (I)
silnik elektryczny/generator (E/G)
akumulatory (B)
jednostka sterująca układem napędowym (PMU)



nicznie sterowany zespół, w  którym zin-

tegrowana jest zautomatyzowana skrzy-

nia biegów i  silnik elektryczny. Hybryda 

jest wprost stworzona do jazdy miejskiej. 

Im więcej przerw w  jeździe, przyspieszeń 

i  hamowań, tym większe oszczędności na 

zużyciu paliwa przynosi. W  porównaniu 

z typowym dieslem mogą sięgać 20%. Od-

powiednio mniej jest również szkodliwych 

spalin. Niektóre pojazdy mogą pokony-

wać krótkie odcinki wyłącznie na silniku 

elektrycznym. Obecnie hybrydy są w  ka-

talogach każdego z  siedmiu dużych pro-

ducentów europejskich. Jednak ich koszt 

jest barierą trudną do pokonania nawet 

dla wielu potencjalnych klientów z Europy 

Zachodniej. W Polsce zainteresowanie jest 

znikome, a pobudzają je do pewnego stop-

nia jedynie działania importerów. 

Typowa ciężarówka z napędem gazowym 

wyposażona jest w  silnik o  zapłonie iskro-

wym. Do jej zalet należy niska emisja spalin, 

cicha praca, a przy odpowiedniej różnicy cen 

między gazem ziemny, a olejem napędowym 

również tańsza eksploatacja. Największą 

gamę gazowych ciężarówek, pokrywającą 

praktycznie wszystkie, główne segmenty 

ma Iveco, ale pojedyncze modele trafi ają się 

również u  innych wytwórców: Mercedesa, 

Renault Trucks i Scanii. Oprócz pojazdów na 

sprężony gaz (CNG) wprowadza się wersje 

wyposażone w  zbiorniki na gaz skroplony 

(LNG), dzięki czemu rośnie zasięg między 

jednym tankowaniem a drugim. 

Bardzo niskie koszty użytkowania i  nie-

mal zupełną nieszkodliwość dla najbliż-

szego otoczenia zapewniają pojazdy elek-

tryczne. Niestety, zalety te „równoważy” 

wysoka cena zakupu oraz nieprzewidywal-

ne w dłuższej perspektywie koszty wymiany 

i  utylizacji akumulatorów. Obecnie napęd 

elektryczny mają wyłącznie lekkie pojazdy, 

z  segmentu wspomnianego na wstępie ar-

tykułu: Renault Maxity oraz Fuso Canter. 

Eksploatacja tych pojazdów u  użytkowni-

ków wciąż ma charakter zaawansowanego, 

ale jednak tylko eksperymentu. W fazie ba-

dań są duże ciężarówki elektryczne, zasilane 

z sieci jak trolejbusy. Zajmuje się tym Scania 

w porozumieniu z Siemensem. 

W szerszej perspektywie

Alternatywne napędy mogą przyczynić 

się do lepszego wykorzystania lokalnych 

zasobów i uniezależnienia się, przynajmniej 

do pewnego stopnia, od ropy naft owej i ko-

palnego gazu ziemnego. „Czystość” samo-

chodów elektrycznych jest uwarunkowana 

pochodzeniem energii do nich, ale można 

sobie wyobrazić sytuację, że podobnie jak 

miasto, po którym jeżdżą, będą zasilane 

przez np. elektrownię wodną. Gaz ziem-

ny (metan) może pochodzić z  fermentacji 

śmieci, a  w  roli paliwa do silników Diesla 

może występować 100-procentowy bio-

diesel – pomijam kwestię energii do jego 

produkcji. Ciężarówki można również na-

pędzać alkoholem „własnej roboty”, który 

jako etanol znakomicie sprawdza się w roli 

paliwa. 

Wyzwaniem na przyszłość jest jeszcze 

lepsze dopasowanie ciężarówek miejskich 

do lokalnych warunków. Już nie tylko po-

przez dobór klasy ładowności i wymiarów, 

ale także źródła napędu przystosowanego 

do korzystania z lokalnie dostępnych zaso-

bów energii, najlepiej odnawialnej. 

Być może w  ruchu miejskim stosunko-

wo szybko znajdą zastosowanie pojazdy 

autonomiczne, co w  połączeniu z  „inteli-

gentnym” sterowaniem ruchem i  analizą 

olbrzymich zbiorów danych (ang. big data) 

pozwoli optymalnie zarządzać miejską logi-

styką. Ruch mógłby stać się bardziej płynny, 

być może mniej intensywny, a zużycie ener-

gii mogłoby się obniżyć. 

Nim jednak kierowcy stojący przed skle-

pami na światłach awaryjnych i w pocie czo-

ła rozładowujący palety z  towarem przejdą 

do historii, upłynie jeszcze wiele czasu. Jeśli 

w ogóle do tego dojedzie.  ▐

Michał Kij
Fot. DAF, Daimler, Iveco, MAN, 
Renault Trucks, Scania, Volvo

W  sukurs przychodzą alternatywne źró-

dła napędu, które nie tylko są jeszcze bar-

dziej przyjazne dla otoczenia, ale nierzadko 

stwarzają możliwość obniżenia kosztów 

eksploatacji. W  praktyce znaczenie mają 

obecnie trzy typy napędu: hybrydowy, gazo-

wy i elektryczny. 

W  samochodach ciężarowych, nieza-

leżnie od tonażu, występuje hybrydowy 

równoległy układ napędowy. Tzn. moment 

obrotowy docierający do kół pochodzi 

zarówno z  silnika spalinowego, jak i  elek-

trycznego. O  bieżącym funkcjonowaniu 

układu napędowego decyduje elektro-

Ciągnik Iveco Stralis ze zbiornikami LNG i CNG 
godzi niedrogie i ekologiczne źródło napędu ze 
stosunkowo dużym zasięgiem. Po wyposażeniu 
w krótką, miejską naczepę znakomicie sprawdzi 
się przy dostawach do supermarketów. 

Renault D Cab 2 m ma wszelkie 
zalety miejskiej ciężarówki, 
w tym nisko położone wejście 
i podwozie umożliwiające niskie 
umieszczenie zabudowy. 

Scania proponuje własną kabinę Low-Entry, ale spośród 
bardziej wyrafinowanych pojazdów może w Polsce liczyć jedynie 
na ograniczony zbyt podwozi z silnikami gazowymi. Egzemplarz 
na zdjęciu ma silnik na etanol, jedno z alternatywnych i dość 
łatwych do uzyskania paliw odnawialnych. 

Nissan Cabstar jest właściwie pojazdem dostaw-
czym, ale obdarzonym cechami „dorosłej” ciężarówki. 
Użytkownicy cenią jego niską masę własną. 

Hybrydowe Volvo FE 
przeszło praktyczny sprawdzian 
w Wielkiej Brytanii. 
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Marka Daimler AG

Stanisław Początek, Euro-Trans 
Od 20 lat rozwijamy firmę z pomocą Mercedesów – wiemy, że można im zaufać. 
Kiedy prowadzi się biznes tak długo – a w przyszłym roku będziemy świętować 40-lecie – 
poznaje się wartość wiarygodnych partnerów. Mercedes-Benz towarzyszy nam już od 
20 lat i chcemy, by ta współpraca nadal trwała. Obecny model Actrosa potwierdza, że 
to dobry kierunek. Ma świetną sylwetkę, oferuje wysoki standard, ale przede wszystkim 
imponuje niskim spalaniem. Jest praktycznie bezawaryjny, ale w razie jakiejkolwiek usterki 
wiemy, że możemy polegać na szybkiej reakcji i jakości serwisu. Z kolei system FleetBoard 
zapewnia nam stałą i rzetelną kontrolę kosztów eksploatacji i stanowi narzędzie do moty-
wowania kierowców – dziś w transporcie to niezbędne.



Jeśli powiem, że w  Polsce jeżdżą trzy 

takie egzemplarze, to dużo się nie po-

mylę. Pierwszym jest dokładnie ten, 

którego miałem okazję testować, pozostałe 

dwa zostały pod koniec ub.r. przekazane 

sieci sklepów Biedronka. Spotkanie Cantera 

Eco Hybrid na polskich drogach jest więc 

raczej na razie niemożliwe, ale fi rma chce to 

zmienić. Dlatego model ten został właśnie 

włączony do krajowej oferty Fuso.

Mutualizm (czyli symbioza)

Wariant Eco Hybrid Cantera to pierwsza 

w  tej klasie seryjna ciężarówka z  napędem 

hybrydowym. Bazuje ona na konstrukcji 

równoległego napędu z  silnikiem spalino-

wym i dodatkowym elektrycznym. Z Cantera 

o  konwencjonalnym napędzie dieslowskim 

pochodzi 4-cylindrowy motor o  pojemno-

ści 3 l, mocy 150 KM i maksymalnym mo-

mencie obrotowym równym 370 Nm przy 

1320 obr/min. W  konstrukcji silnika pozo-

stały 2 wałki rozrządu w głowicy z napędem 

za pośrednictwem łańcucha, 4 zawory na cy-

linder, system wtrysku common rail oraz tur-

bosprężarka o zmiennej geometrii. Pojawiły 

się za to nowe wtryskiwacze zwiększające 

maksymalne ciśnienie wtrysku o 25%, nawet 

do 2000 barów. Silnik spalinowy współpra-

cuje ze zautomatyzowaną, 6-stopniową prze-

kładnią dwusprzęgłową Duonic. Podwójne 

sprzęgło to pierwszy tego rodzaju podzespół, 

zastosowany w  samochodzie ciężarowym 

tego segmentu. Mechanizm ten bazuje na 

mechanicznej skrzyni biegów z  dwoma hy-

draulicznymi sprzęgłami mokrymi i elektro-

nicznym sterowaniem.

Silnik elektryczny to z  kolei jednostka 

synchroniczna o  mocy 40 kW o  maksy-

malnym momencie obrotowym 200 Nm. 

Oferuje on – co charakterystyczne dla silni-

ka elektrycznego – od samego startu pełną 

wartość momentu obrotowego. Dodatkowy 

„e-silnik” zwiększa jedynie o  110 mm cał-

kowite wymiary układu napędowego. Jest 

zasilany z  akumulatorów litowo-jonowych, 

znajdujących się w  obudowie po lewej 

stronie pomiędzy osiami. Składają się one 

z  9 modułów i  chłodzone są powietrzem. 

Ich pojemność wynosi 2 kWh, ważą tyl-

ko 63,5 kg. W  takiej samej obudowie, co 

 Aspirant Aspirant
Hybrydowy Fuso Canter aspiruje do dużych ciężarówek. To wyjątkowy pojazd. 
Zarówno pod względem zastosowanych w nim rozwiązań, jak również występowania 
na naszych drogach – ale to ma się zmienić.

Wyświetlacz informuje kierowcę o aktualnym stanie naładowania 
akumulatora. Dodatkowo wskaźnik przepływu energii umożliwia orientację, 
kiedy napęd zużywa, a kiedy odzyskuje energię. Dzięki temu kierowca może 
stale optymalizować swój styl jazdy.
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akumulatory zamontowany jest również 

kompaktowy i  chłodzony płynem inwer-

tor, czyli falownik. Zintegrowana z nim jest 

przetwornica DC-DC, czyli prądu stałego.

23% zysku

Z  połączenia równoległego silnika spa-

linowego i  elektrycznego wynikają dwie 

bardzo ważne kwestie. Pierwsza to nowa 

funkcjonalność, druga to oszczędność. Po-

jazd rusza z  miejsca wyłącznie za pomocą 

silnika elektrycznego i  tym samym na po-

czątku porusza się niemal bezgłośnie. Kie-

rowca słyszy tylko dźwięk przypominający 

wózek akumulatorowy bądź tramwaj czy 

metro. Po przekroczeniu prędkości 10 km/h 

dołączany jest silnik dieslowski. Poniżej tej 

prędkości pracuje on na biegu jałowym i za-

sila agregaty dodatkowe. Trzeba jednak ru-

szać delikatnie, bo jeśli kierowca przyciśnie 

„gaz do dechy”, to pomysłowy układ zacznie 

szukać dodatkowych koni mechanicznych, 

a  wtedy diesel od razu będzie wspomagać 

silnik elektryczny. Podczas normalnej jazdy 

jest odwrotnie – to silnik spalinowy napędza 

pojazd, a silnik elektryczny zapewnia wspo-

maganie, zmniejszając obciążenie diesla. 

Stopień wspomagania jest zależny od pozio-

mu naładowania baterii. A gdy pojazd stoi, 

system start-stop (ISS) wyłącza silnik Die-

sla. Po zdjęciu nogi z  pe-

dału gazu układ napędo-

wy pracuje w  trybie KERS 

(Kinetic Energy Recovery 

System), zamieniając ener-

gię kinetyczną pojazdu 

w  prąd elektryczny (silnik 

elektryczny pracuje jako 

prądnica) magazynowany 

w  bateriach. Niestety, nie 

ma nic za darmo – odzy-

skiwanie energii wiąże się 

z  wytracaniem prędkości. 

Pojazd nie korzysta wtedy 

z siły bezwładności. Można 

to porównać do hamulca 

silnikowego. Z czasem, gdy 

nabierze się umiejętności, 

warto używać tej funkcji 

do typowego zwalniania np. przed skrzyżo-

waniem. To nic trudnego. W rezultacie tak 

skonfi gurowany napęd pozwala zaoszczę-

dzić do 23% paliwa.

A jak jeździ? Konstruktorzy Fuso Canter 

Eco Hybrid w porównaniu z pierwszą gene-

racją tej hybrydy wprowadzili wreszcie takie 

zmiany w  oprogramowaniu, że auto jedzie 

tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Możliwa 

jest jazda dynamiczna, możliwy jest nawet 

kick-down podczas przyspieszania. Czuć, że 

silnik elektryczny wspomaga spalinowy i to 

natychmiast. Szybko również układ prze-

chodzi w tryb rekuperacji, wystarczy puścić 

Fuso Canter 7C15 HEV Eco Hybrid

Kabina ............................... dzienna pojedyncza, 3-osobowa
Rozstaw osi (mm) ..........................................................3850
Dmc (kg) .......................................................................  7490
Masa własna (kg) .........................................  4005 (z windą)
Typ silnika ....................................................spalinowy 4P10
Liczba i układ cylindrów ...................................................  R4
Pojemność (dm3) ..........................................................2,998
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) ................150/110/3500
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) ................370/1320
Silnik elektryczny .... synchroniczny 40 kW (55 KM), 200 Nm
Skrzynia biegów .........................Duonic, zautomatyzowana, 
  ............................................dwusprzęgłowa 6-stopniowa
Przełożenie przekładni głównej .................................4,875:1
Przeglądy ...................................... co 40 tys. km lub co roku  
Gwarancja .................................... do 150 000 km lub 3 lata, 
  ...........akumulatory i system zarządzania energią – 5 lat 
  .......................................................... (opcjonalnie 10 lat)

Trzyosobowa kabina jest odchylana do przodu i skrywa 
pod sobą jednostkę napędową. Wygoda dla nóg 
środkowego pasażera może być lekko zachwiana przez 
wystające przetłoczenie na silnik.

Wnętrze wykonano z dobrych materiałów. Szoferka nie obfituje w pojemne 
schowki, ale w zamian jest ich całkiem sporo. Szczególnie pojemne są te pod 
sufitem, przydatne okazują się też przegródki po prawej stronie fotela kierowcy.

Akumulatory umieszczone są w solidnej obudowie po lewej stronie 
pojazdu, pomiędzy osiami. Obudowa akumulatorów bez żadnych 
uszczerbków wytrzyma zderzenie czołowe przy prędkości 40 km/h 
i zderzenie boczne z lewej strony przy prędkości 50 km/h.

Wygodny dostęp do szoferki – w Fuso 
trzeba pokonać tylko jeden stopień, aby 
dostać się do wnętrza. Do dyspozycji 
mamy jeszcze rączki do wsiadania.

Joystick zmiany biegów znajduje się 
pod ręką, na tablicy rozdzielczej, dzięki 
czemu w jej środkowej części 
wygospodarowano dodatkowe miejsce.
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jest sporo schowków, korytek, półek, łącz-

nie z  mocowaniami na kubki i  na telefon. 

Szczególnie pojemne są te pod sufi tem. Do 

kieszeni w drzwiach zmieści się tylko duży 

atlas samochodowy. Sprawdzi się natomiast 

miejsce na drobne przedmioty pomiędzy 

fotelami. Na pieniądze, telefon, cukierki itp. 

Kierownica jest regulowana w dwóch płasz-

czyznach, tylko zakres regulacji mógłby być 

większy. Umieszczenie dźwigni zmiany bie-

gów pośrodku tablicy rozdzielczej pozwala 

na swobodne przemieszczanie się w  kabi-

nie. Jednak na środku podłogi wybrzusza 

się tunel, który sprawia, że trzymanie nóg 

na nim nie jest najwygodniejsze.

Standardowym wyposażeniem kabiny 

jest podwójny fotel pasażera, jednak środ-

kowy podróżujący ma tylko do dyspozycji 

pas biodrowy. Siedzenia są dość wygodne, 

a  dwa z  nich mają zintegrowane zagłówki, 

jednak wysocy podróżni mogą przyjmować 

niekiedy nieprawidłową pozycję. Mała odle-

głość głowy od sufi tu sprawia, że odrucho-

wo schylamy się i  niekiedy wychylamy do 

przodu. Ergonomia pracy z tablicą rozdziel-

czą po krótkim przyzwyczajeniu nie sprawia 

żadnych kłopotów. Tym bardziej, że nie ma 

na niej zbyt wielu przycisków i  pokręteł. 

Zabrakło nawet radia. W  zamian efektow-

nie na pierwszym planie wyróżnia się panel 

klimatyzacji.

Hybrydowy Canter jest droższy od modelu 

z klasycznym napędem dieslowskim – warto 

więc pokusić się o analizę opłacalności takiej 

inwestycji. Prezentowany model z  zabudo-

wą kosztuje 23 8147 zł, ale zużywa nawet do 

23% mniej paliwa, więc dopłata w wysokości 

około 8500 euro za hybrydę... kiedyś zwrócić 

się powinna. Jeśli zwykły model spala około 

18 l/100 km, a  hybrydowy palił nam 

13,8÷14,0 l, to w zależności od ceny ON oraz 

od przewidywanego przebiegu, każdy może 

sobie sam skalkulować, po jakim czasie taka 

inwestycja się zwróci. Przyjmując, że średnia 

cena 1 l ON to około 4 zł, auto oszczędza 

16 zł/100 km. Dopłata za hybrydę zwróci się 

więc po 231 250 km. W transporcie dystry-

bucyjnym to pół życia auta, czyli minimum 

4 lata. Czy nie za długo?

Nowej generacji hybrydowe Fuso Can-

ter to bardzo udany pojazd. Oferuje dobry 

komfort podróży, nawet przy resorowaniu 

„na pusto”. Jest oszczędny, ekologiczny, dy-

namiczny i  zwrotny. Ma wiele cech dużej 

ciężarówki. Przyszłość transportu miejskiego 

powinna więc należeć do takich pojazdów. 

I wcale nie są to aspiracje tylko fakty.  ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański

pedał przyspieszenia. Zmiany biegów odby-

wają się bez zbędnej zwłoki. Zautomatyzo-

wana przekładnia dwusprzęgłowa Duonic 

pozwala poruszać się niezwykle płynnie. 

Działa ona tak, że podczas jazdy, gdy jedno 

sprzęgło automatycznie przygotowuje kolej-

ny bieg, drugie właśnie uczestniczy w prze-

noszeniu mocy. 

Niegdyś kierowca musiał uczyć się jak 

prawidłowo jeździć hybrydą, dziś jeździ się 

nią jak każdym innym samochodem.

Zamontowana na Canterze zabudowa 

to nadwozie chłodnicze przeznaczone do 

przewozu artykułów żywnościowych za-

mrożonych i głęboko zamrożonych. Zostało 

ono wyposażone w agregat chłodniczy Car-

rier Transicold. W standardzie montowane 

są dwuskrzydłowe drzwi tylne, dające po 

otwarciu (o  kąt 270°) dostęp do pełnego 

przekroju wewnętrznego nadwozia. Dodat-

kowo pojazd wyposażono w  drzwi boczne 

na prawej ścianie oraz windę samozaładow-

czą marki Dautel.

Niedostatek

W dystrybucji istotne jest, by dzięki nisko 

zawieszonej kabinie, można było do auta 

łatwo wsiadać i  wysiadać. W  Fuso trzeba 

pokonać tylko jeden stopień, a  do dyspo-

zycji mamy jeszcze uchwyty. W  kokpicie 

To nie wtyczka plug-in tylko mufa 
do podłączania zasilania agregatu 
chłodniczego na postoju, by 
przewożone towary nie zepsuły się.

Jednolity układ otworów w ramie 
drabinkowej ułatwia zabudowę. 
Z tylu zamontowano 1,5-tonową 
windę Dautel DL1500L.

Przy technicznej nośności ramy 4790 kg, napęd hybrydowy waży 
około 150 kg. W rzeczywistości, pojazd, którym odbyliśmy jazdę 
próbną, o dmc 7490 kg, dysponował ładownością 3485 kg, ponieważ 
zabudowa chłodnicza firmy Igloocar z windą ważyła 1305 kg.

Bardzo dobrze wykonaną 
zabudowę można poznać po 
jakości położenia spawów. 
Jeśli dodatkowo są to spawy 
aluminiowe to należy oddać 
pełen szacunek producentowi.

Sterownik urządzenia 
chłodniczego Carrier Transicold 
pozwala na zaprogramowanie 
i ustawienie z poziomu kabiny 
warunków panujących 
w chłodni.

Dwuskrzydłowe drzwi tylne 
otwierają się do kąta 270O. Aby nie 
trzaskały o ściany zabudowy lub 
samoczynnie nie zamykały się od 
wiatru, przewidziano pomysłowe 
zapinki unieruchamiające.

Winda załadunkowa ma 
wbudowane podpory. Przy 
długim zwisie auta i 1,5-tonowej 
windzie takie rozwiązanie może się 
przydać, ponieważ odciąża ramę 
pojazdu.

O hybrydowym Fuso Canterze również w programie 
„Na Osi” na antenie Motowizja i Tele5.

Zapraszamy do oglądania.
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Jakość transportu produktów, które 

konsumują ludzie, interesuje wszyst-

kich. Lekkie pojazdy odgrywają 

w nim coraz większą rolę, m.in. w związ-

ku z  rosnącą popularnością zakupów 

z  dostawą do domu. Samochody i  ich 

ekwipunek są coraz staranniej wybiera-

ne nie tylko przez branżę spożywczą, ale 

również fi rmy kurierskie i  farmaceutycz-

ne. Liczy się nie tylko ochrona łańcucha 

chłodniczego, ale i  bardziej przyziemne 

cechy agregatów, takie jak cicha praca czy 

łatwość obsługi. 

Zaostrzone przepisy 

Trzy lata temu wysoko podniosły po-

przeczkę wytyczne dotyczące transportu 

farmaceutyków zawarte w najnowszej wer-

sji przewodnika „Dobrej Praktyki Dystry-

bucyjnej” (DPD) – ang. „Good Distribution 

Practice”, w  skrócie GDP, opublikowanej 

przez Unię Europejską 7 marca 2013 r. Za-

stąpił on poprzedni przewodnik z  1994 r. 

Jest znacznie poszerzony, głównie w związ-

ku z  pojawieniem się nowych metod dys-

trybucji, w  tym sprzedaży przez internet. 

W farmacji nasilił się również outsoursing 

usług dystrybucyjnych i  transportowych. 

Potrzebne okazały się nowe standardy. 

Przewodnik DPD jest doskonale znany tak-

że na naszym gruncie. Wyrazem tego jest 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 

13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Do-

brej Praktyki Dystrybucyjnej. 

Ogólniejszy charakter ma Rozporzą-

dzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady 

Unii Europejskiej nr 517/2014, które we-

szło w  życie 1 stycznia 2015 r. i  obejmuje 

pojazdy o dmc powyżej 3,5 t. Ustala zasa-

dy zapobiegania emisji F-gazów oraz ich 

stosowania, odzysku i niszczenia, warunki 

wprowadzania na rynek produktów i sprzę-

tu wykorzystującego HFC oraz limity wpro-

wadzania tych substancji na teren Unii Eu-

ropejskiej. Zawiera również jednoznaczny 

zakaz emisji HFC. 

Wysokie wymagania, 
ważne szczegóły
Agregaty do pojazdów dostawczych zyskują 
na znaczeniu. Wpływają na to oczekiwania odbiorców 
ładunku oraz zaostrzające się regulacje prawne. 

Najcięższe samochody dostawcze mają dopuszczalną masę całkowitą 
ponad 7 t. Mogą być wyposażane w zabudowy o dużej objętości i wymagają 
zastosowania adekwatnego agregatu, np. takiego jak Thermo King T-600R, 

który ma własne źródło napędu. 

Stosunkowo niewielkie nadwozie na podwoziu o dużej nośności 
pozwala przetransportować ciężki ładunek. Agregat z rodziny Pulsor 
firmy Carrier z elektrycznym napędem E-Drive wyróżnia się krótkim 
czasem schładzania i cichą pracą. 

Małe urządzenia są często przystosowane do zamontowania na 
dachu, trochę wykraczające poza obrys pojazdu. Aerodynamiczny 
kształt nieznacznie zwiększa opór powietrza i obniża poziom 
hałasu przy szybkiej jeździe. 
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Powstała w reakcji na nowe, europejskie 

przepisy polska ustawa z dnia 15 maja 2015 r.

o  substancjach zubożających warstwę 

ozonową oraz o  niektórych fl uorowanych 

gazach cieplarnianych została przegłoso-

wana przez senat 21 maja 2015 r. Podsta-

wę dla niej nadal stanowi rozporządzenie 

842/2006, ale ustawa będzie nowelizowana, 

aby całkowicie odpowiadała rozporządze-

niu unijnemu. 

Poprzez znaczne ograniczenie stosowa-

nia HFC ustawodawca chce ograniczyć 

powstawanie efektu cieplarnianego w skali 

globalnej. Wcześniejsze uregulowania sku-

piały się na ochronie warstwy ozonowej. 

Wprawdzie samochody dostawcze 

w  przeważającej części są poza zasięgiem 

rozporządzenia nr 517/2014. Wiele z  nich 

nie pracuje też pod presją farmaceutycz-

nej DPD. Jednak w  dłuższej perspektywie 

uregulowania te wpłyną zapewne w istotny 

sposób na konstrukcję agregatów monto-

wanych w  mniejszych pojazdach. Choćby 

stymulując rozwój nowych technologii, 

w tym takich, które producenci wypróbują 

w urządzeniach przeznaczonych do naczep 

i samochodów ciężarowych. 

Energia z zewnątrz

W  związku ze stosunkowo małymi wy-

miarami i  niską masą całkowitą, samo-

chody dostawcze stawiają wobec agrega-

tów specyfi czne wymagania. Urządzenie 

chłodnicze powinno być lekkie, zajmować 

mało miejsca, a ponadto dobrze adaptować 

się do pojazdów różniących się formą nad-

wozia. Najłatwiej jest zamontować agre-

gat na kontenerze izotermicznym, jednak 

w użytku są również samochody chłodni-

cze wykorzystujące standardowe nadwozie 

furgonowe tzw. „blaszaka”. W  wypadku 

najmniejszych chłodni jest to wręcz nor-

mą. Wówczas agregat musi elastycznie do-

pasować się do formy karoserii i ogólnego 

schematu budowy samochodu, który może 

mieć silnik zamontowany wzdłużnie lub 

poprzecznie i napędzane koła przednie lub 

tylne. 

Jest to istotne dlatego, że agregaty do 

pojazdów dostawczych nie mają własne-

go napędu w  postaci silnika wysokopręż-

nego. Dzięki temu są mniejsze i  lżejsze, 

ale uzależnione od zewnętrznego źródła 

energii. W  małych chłodniach, o  objęto-

ści zabudowy dochodzącej do około 6 m3 

agregat jest najczęściej napędzany przez 

silnik elektryczny zasilany z  instalacji po-

jazdu, zwykle od alternatora. Rozwiązanie 

to gwarantuje sprężarce stałą prędkość ob-

rotową, a zatem agregat może pracować ze 

stałą, zadaną wydajnością i  jest w  pewnej 

mierze uniezależniony od jednostki napę-

Na rynek wchodzi właśnie całkiem 

nowa rodzina takich urządzeń. Są 

to agregaty Frigo Top, znajdujące się 

w ofercie grupy Webasto. Agregaty Frigo 

Top znane są na rynku już od lat, jednak 

obecnie zostały w znacznym stopniu zmo-

dernizowane, a gama modeli istotnie po-

szerzona, aby całkowicie zaspokoić rosnące, 

a także coraz bardziej specjalistyczne wyma-

gania i potrzeby rynku oraz użytkowników. 

Podstawowym produktem są tu urzą-

dzenia Frigo Top 25/35/40. W zależności 

od warunków zewnętrznych oraz żądanej 

przewozów chłodniczych doprowadziła do 

sytuacji, kiedy to w obrębie jednej zabudowy 

izotermicznej znajdują się dwie lub więcej 

komór z niezależnie regulowaną, różną dla 

każdej komory, temperaturą. Odpowiedzią 

na tak specyfi czne wymagania rynku jest 

Frigo Top 35 Multi Temperature. Urządze-

nie przeznaczone jest do pojazdów o masie 

mniejszej niż 3,5 t oraz furgonów. System 

zbudowany jest z jednostki skraplacza oraz 

parowników, z których każdy sterowany jest 

niezależnie. Zazwyczaj jednostka zamrażają-

ca jest nadrzędną w stosunku do jednostki 

w komorze chłodzącej. Wyjątkowo płaskie 

moduły parowników nie powodują znacz-

nego zmniejszenia przestrzeni ładunkowej, 

a mikroprocesorowe sterowanie sprężarką 

i wentylatorami gwarantuje wysoką spraw-

ność energetyczną. Tutaj również zastosowa-

no czynnik chłodniczy R404A. Moc chłod-

nicza parowników kształtuje się w granicach 

1,49÷3,2 kW w zależności od wybranej opcji 

i żądanych temperatur. Standardem jest rów-

nież wyposażenie standby, umożliwiające 

pracę w czasie postoju. Układ można dopo-

sażyć w dodatkowe akcesoria – jak np. reje-

strator danych, przełącznik otwarcia drzwi 

W zgodzie z panującymi trendami
Wzrost gospodarczy w naszym kraju od lat sprzyja rozwojowi usług 
przewozowych w różnorakim zakresie. Dotyczy to oczywiście również 
transportu towarów wrażliwych, które należy dostarczać coraz 
sprawniej, w monitorowanych warunkach termicznych. Dlatego 
agregaty chłodnicze do pojazdów dostawczych stały się już praktyczną 
koniecznością, a nie jedynie przejawem dobrych praktyk w transporcie. 

temperatury przewozu (0° lub do –20°) 

– znajdują one zastosowanie w pojazdach 

dostawczych dysponujących przestrzenią 

ładunkową od kilku do nawet 29 m3. Moc 

chłodnicza urządzeń wynosi od 1,25 do 

3,83 kW (przy pracującym silniku), a wyda-

tek powietrza to nawet 1800 m 3/h. 

Jak już wspomniano – obecnie ofero-

wane modele zostały udoskonalone. Wy-

dajność wzrosła o 20%, podniesiono także 

sprawność agregatów, układy wewnętrzne 

znacząco przekonstruowano. Jednostki 

zewnętrzne (montowane na dachu lub na 

ścianie przedniej zabudowy izotermicznej) 

otrzymały bardziej aerodynamiczne kształ-

ty, zredukowano także masę urządzeń, co 

nie pozostaje bez znaczenia, jeśli chodzi 

o zużycie paliwa, a więc zmniejszenie kosz-

tów eksploatacyjnych (elementy zapewnia-

jące pracę na postoju zostały „odchudzone” 

nawet o 10 kg!). Warto także wspomnieć, iż 

nowe Frigo Top wyposażono w standardo-

wą funkcję standby na 230 lub 400 V oraz 

jeden czynnik chłodniczy dla temperatur 

dodatnich i ujemnych (R404A). 

Oczywiście wszystkie modele mają certy-

fi katy ATP. Jednak branża transportu towa-

rów wrażliwych generuje wciąż nowe tren-

dy. Potrzeba zwiększenia wszechstronności 

etc. Warto podkreślić, że modułowa budowa 

systemu umożliwia dowolne jego kształto-

wanie oraz jest przyjazna dla instalatorów 

(montaż jest szybki i łatwy). 

Liczba dostępnych wariantów agregatów 

Frigo Top będzie sukcesywnie zwiększana 

– aktualnie dobiegają końca prace wdroże-

niowe dotyczące modeli Frigo Top 50 i 60 

(przeznaczone są one do pojazdów dostaw-

czych o masie od 3,5 do 12 t, oferując do 

5,5 kW mocy chłodniczej).

Agregaty Frigo Top znajdują się w ofercie 

Webasto Petemar Sp. z o.o. ▐

www.webasto.com
Fot. Webasto
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serwisowa producenta, a w poszczególnych 

przypadkach przynajmniej mała odległość 

między serwisem, a  siedzibą użytkownika 

agregatu. 

Producenci dzielą ofertę wg wydajności 

chłodniczej i związanego z tym typu napędu. 

Do najmniejszych pojazdów chłodniczych 

przeznaczone są agregaty zasilane z alterna-

tora pojazdu, takie jak Neos fi rmy Carrier, 

seria B fi rmy Th ermo King czy zer0o Z10b 

i Z12b fi rmy Zanotti. Urządzenia napędzane 

od silnika zgromadzone są w rodzinie Car-

rier Viento oraz Xarios, Th ermo King serii 

V i Ce oraz Zanotti zer0o Z20s, Z25s, Z30s, 

Z35s, Z38s, serii SFZ, SFE i UFZ. 

Szeroka gama urządzeń pozwala opty-

malnie dopasować agregat do wykony-

wanej pracy, z  uwzględnieniem wielkości 

nadwozia i  częstości otwierania drzwi. 

Istotnym parametrem jest wydajność agre-

gatu przy niskiej prędkości obrotowej sil-

nika. W dużej mierze warunkuje ona sku-

teczność schładzania ładowni. W  ruchu 

miejskim rzadko jest okazja długo jechać 

na wysokich obrotach, ponadto producenci 

pojazdów generalnie zalecają utrzymywa-

nie niskich obrotów, jako sposób na obni-

żenie spalania. 

Warto zwrócić uwagę na wyposażenie 

opcjonalne, np. funkcję grzania, która 

może okazać się bardzo przydatna w  na-

szych warunkach klimatycznych. W  wie-

lu wypadkach nie bez znaczenia będzie 

także sposób montażu agregatu, np. czy 

nie zwiększa zanadto wysokości pojazdu, 

a  nawet czy ma aerodynamiczną formę. 

W  urządzeniach ze sprężarką napędzaną 

od silnika należy zwrócić uwagę na wspor-

nik sprężarki. Odgrywa on decydującą rolę 

w zapewnieniu długiej i bezawaryjnej eks-

ploatacji. W  związku z  tym najlepiej sto-

sować sprawdzone wsporniki o  wysokiej 

jakości. 

Godna uwagi jest rodzina napędzanych 

elektrycznie urządzeń Pulsor fi rmy Carrier. 

Wykorzystuje ona opatentowaną technolo-

gię E-Drive. Silnik samochodu dostarcza 

napęd generatorowi, który za pośrednic-

twem falownika oddaje energię sprężarce. 

Sama sprężarka jest hermetyczna, a jej wy-

dajność jest regulowana i  zależy od mocy 

wyjściowej falownika. Wydajność agregatu 

nie zależy zatem od prędkości obrotowej 

silnika pojazdu. Dzięki hermetycznej sprę-

żarce i  znacznemu skróceniu przewodów 

elastycznych obwód chłodniczy jest wy-

jątkowo szczelny. Udało się w  znaczącym 

stopniu wyeliminować wycieki czynnika 

chłodniczego. Pulsor zapewnia również 

krótki czas schładzania, pożądany w ruchu 

dystrybucyjnym. 

Warto pamiętać, że nawet najlepszy agre-

gat może mieć trudności z  utrzymaniem 

zadanej temperatury, jeśli zabudowa będzie 

niskiej jakości. Winę za ułatwioną wymianę 

ciepła z  otoczeniem ponosi nie tylko nie-

odpowiednia izolacja ścian, podłogi, dachu 

i  drzwi, ale również wadliwy sposób łącze-

nia tych elementów i zbędne otwory w nad-

woziu (np. przewiercone na wylot wkręty) 

skutkujące powstawaniem mostków ciepl-

nych. Inwestując w dobry agregat, nie należy 

zatem zapominać o porządnej zabudowie. 

Przed producentami agregatów chłod-

niczych do samochodów dostawczych sto-

ją nowe wyzwania. Pożądane jest dalsze 

upraszczanie obsługi oraz równoległa roz-

budowa systemów telematycznych zapew-

niających na bieżąco wiedzę o  przebiegu 

transportu. ▐

Michał Kij
Fort. M. Kij 

dowej samochodu. Są to z  reguły agrega-

ty jednotemperaturowe. W związku z tym 

długość przewodów, w których krąży czyn-

nik chłodniczy, może być ograniczona do 

niezbędnego minimum. Agregat może 

również z łatwością być zasilany na postoju 

z zewnętrznego źródła prądu. 

Większe pojazdy korzystają z agregatów 

ze sprężarką, do której moment obrotowy 

przekazywany jest z  wału silnika przez 

przekładnię z paskiem klinowym lub wie-

lorowkowym. Ten rodzaj napędu wiąże 

wydajność agregatu z prędkością obrotową 

jednostki napędowej samochodu. Sprężar-

kę umieszcza się na wsporniku w  komo-

rze silnika. W  efekcie czynnik chłodniczy 

krąży długimi, elastycznymi przewodami, 

które są narażone na uszkodzenie i  rozsz-

czelnienie, zwłaszcza w miejscach połączeń 

z głównymi elementami agregatu: sprężar-

ką, skraplaczem i parownikiem. W ramach 

opcji producenci oferują dodatkowe zasi-

lanie elektryczne do wykorzystania na po-

stoju, co przyczynia się jednak do wzrostu 

masy pojazdu. Większe i bardziej wydajne 

agregaty są dostępne także w  odmianach 

wielotemperaturowych. 

W samochodach dostawczych wykorzy-

stywanych do transportu produktów głę-

boko mrożonych montowane są również 

agregaty eutektyczne. 

Nowe, renomowane

Specjaliści z  serwisów chłodniczych są 

zgodni: zawsze warto inwestować w  nowe 

agregaty, a w segmencie pojazdów dostaw-

czych w  szczególności. Typowym proble-

mem w  używanym urządzeniu jest zanie-

czyszczenie instalacji i  występujące w  niej 

nieszczelności. Zaletą jest również gęsta sieć 

W małym nadwoziu, szczegóły nabierają 
dużego znaczenia. Parownik nie powinien 
zajmować dużo miejsca. 

Agregaty Zanotti z rodziny zer0o czerpią napęd z alternatora lub bezpośrednio od silnika pojazdu. 
Atrakcyjnemu dizajnowi towarzyszą technologie zwiększające użyteczność urządzenia, np. przewody 
o małym przekroju pozwalające zmniejszyć ilość czynnika krążącego w układzie. 
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PIERWSZA  
8-STOPNIOWA  

AUTOMATYCZNA 
SKRZYNIA BIEGÓW
dla większego komfortu 

i bezpieczeństwa

NISKIE ZUŻYCIE 
 PALIWA

dzięki możliwości wyboru 

różnych stylów jazdy  

„Eco” i „Power”

O 10% NIŻSZE KOSZTY 
PRZEGLĄDÓW  

I NAPRAW
dzięki rekordowej 

niezawodności oraz trwałości

NAJLEPSZE OSIĄGI 
W SWOJEJ KLASIE
największa moc 205KM 

i moment obrotowy 470Nm

W Y J ĄT KOWA  AU TO M AT YC Z N A  8 - S TO P N I OWA  S K R Z Y N I A  B I E G ÓW

MODELE 2016 W CENIE 2015
N OW Y

DAILEASE  

JUŻ OD 38 PLN*  

*   Leasing „Dailease już od 38 PLN dziennie”: okres finansowania 48 miesięcy, wpłata początkowa 25%, wykup 25%, raty miesięczne, oprocentowanie zmienne 

uwzględniające stawkę WIBOR 1M. Promocja trwa do 31.03.2016r. lub do wyczerpania limitu. Dostępne jest również elastyczne finansowanie dopasowane 

do potrzeb Klienta. Promocja dotyczy modeli Daily Hi Matic. Powyższe warunki nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, będąc jedynie 

wstępną kalkulacją, niestanowiącą zobowiązania do udzielenia finansowania - zależnego m.in. od pozytywnej decyzji kredytowej. Szczegóły u dealerów IVECO. 

Finansowanie fabryczne IVECO Capital. Tekst i ilustracje nie są wiążące.



Gdy zastanawiamy się nad wyborem 

ciężarówki dystrybucyjnej, bierzemy 

pod uwagę głównie jej walory użytko-

we, w tym m.in. szybkość i sposób załadun-

ku i  wyładunku towarów. Nieocenionym 

pomocnikiem wpływającym na wygo-

dę tych powtarzających się wielokrotnie 

w  ciągu dnia czynności są tu oczywiście 

windy załadunkowe. Szacuje się, że dziś 

mimo niestabilnego rynku pojazdów użyt-

kowych w  Polsce rośnie zapotrzebowanie 

na nowe urządzenia tego typu. Nasz rynek 

w  całości należy do zagranicznych produ-

centów, oferujących coraz nowocześniejsze 

platformy. Windy nie są jednak oferowane 

jako standardowe wyposażenie samocho-

dów. Wielu sprzedawców proponuje je jako 

wyposażenie opcjonalne. W  Polsce działa 

też kilkadziesiąt fi rm wyspecjalizowanych 

w ich sprzedaży i montażu.

Misja logistyki

Zasadniczy „napęd” w  łańcuchu dostaw 

stanowi obsługa klienta. Produkt pojawia-

jący się we właściwym czasie, we właści-

wej ilości to podstawowy cel działalności 

systemów logistycznych. Sprawne realizo-

wanie zamówień oraz dobór efektywnych 

środków transportu to kluczowe aspekty 

logistyki, prowadzące do osiągnięcia za-

łożonego celu fi rmy: dostawy szybkiej 

i  terminowej, po możliwie minimalnym 

koszcie, z optymalną jakością obsługi. Przy 

różnorodności dostarczanych produktów, 

różnej wielkości partii, różnym układzie 

punktów nadania i przeznaczenia technicz-

ne aspekty procesu za- i  rozładunku są tu 

kwestią kluczową.

Profesjonalny transport dystrybucyjny 

stawia wiele różnych wymagań. Na przykład 

duże obciążenia na wysokich platformach, 

zmieniający się kierowcy, trudne, często 

zmienne warunki w miejscach rozładunku, 

długi okres użytkowania czy różne rodzaje 

pojazdów ciężarowych. Jednoczesne rozła-

dowanie pięciu rollkontenerów, załadunek 

z  rampy przez platformę pełnej palety na-

pojowej czy utrzymanie zimna w  zabudo-

wie, poprzez sterowaną przez pilota windę 

pełniącą rolę drzwi to tylko niektóre wyma-

gania. Dlatego producenci dwoją się i troją, 

by niemal dla każdego klienta i  pod każ-

dy pojazd użytkowy dopasować windę 

załadunkową. Ich ofertę uzupełniają róż-

norodne możliwości rozbudowy oraz wy-

posażenie dostosowane do specyfi cznych 

potrzeb.

Jeszcze niedawno najchętniej kupowane 

były windy montowane za tylnymi drzwiami 

zabudowy (stanowiły nawet 80% sprzedaży). 

Teraz coraz częściej wybierane są te zmniej-

szające masę pojazdu, czyli w których plat-

forma spełnia rolę drzwi (oryginalne drzwi 

zabudowy są demontowane lub w ogóle się 

ich nie instaluje na etapie zabudowy). Dużą 

popularnością cieszą się też składane platfor-

my podwieszane pod zabudowę pojazdu. Ich 

zaletą jest to, że nie zwiększają długości cię-

żarówki i nie wymagają uruchamiania przy 

każdym za- lub rozładunku, a wadą – więk-

sza podatność na zabrudzenia i uszkodzenia 

mechaniczne. Interesującym pomysłem są 

windy zajmujące tylko połowę szerokości 

tylnego otworu drzwiowego (można dostać 

się do ładowni bez potrzeby uruchamiania 

windy), ale te na razie nie cieszą się w Polsce 

zbyt dużym zainteresowaniem. 

Windy tzw. „połówkowe” mają wadę 

– dużo mniejszą powierzchnię roboczą, 

która ogranicza ruchy na platformie. Lepiej 

montować windy asymetryczne, gdzie jed-

no skrzydło drzwi tylnych jest szersze i po 

tej stronie jest montowany podest.

Sprawa doboru odpowiedniej windy do 

auta jest bardzo ważna. Urządzenie o udźwi-

gu około 1000 kg waży zazwyczaj 210÷350 kg

i o  tyle zmniejsza ono ładowność pojazdu. 

Dobierając windę do samochodu, trzeba 

wziąć pod uwagę ciężar i  wielkość ładun-

ku, środek transportu i masę załadowcy np. 

ciężar ładunku 1000 kg, ręczny wózek z pa-

letą i  jednym człowiekiem daje razem ok. 

1200 kg. Poza tym należy pamiętać o  po-

łożeniu środka ciężkości ładunku, co zna-

czy, że warto zawsze przed doborem windy 

spojrzeć w  wykres jej udźwigów. Często 

winda jest swoistym przedłużeniem samo-

chodu, może być wykorzystana jako łącznik 

pomiędzy podłogą pojazdu a  na przykład 

rampą magazynu – warto więc też wiedzieć, 

jaki jest udźwig na jej skraju. Należy przyjąć 

zasadę, że jeżeli rampa jest wyżej niż pod-

łoga zabudowy, wówczas nie jest możliwe 

rozładowanie przy użyciu rampy. Wszyst-

kie ręcznie robione najazdy są niezgodne z 

przepisami BHP. W takim przypadku należy 

rozważyć zakup specjalnego, rozwiązania.

Jak maszyna

Kwestię rygorów technicznych, jakie mu-

szą spełniać platformy załadunkowe, uregu-

lowano już kilka lat przed wejściem Polski do 

Unii Europejskiej, jednak z  ich przestrzega-

niem bywało różnie. Wskazywano również 

wówczas na pewne ulepszenia pod kątem 

bezpieczeństwa ich użytkowania.

Sprawę rozwiązała wprowadzona w 2010 r.

dyrektywa 2006/42/WE zwana potocznie 

maszynową. W obszar jej działania weszła 

norma EN 1756-1, która sprecyzowała wy-

Raz w górę, raz w dół
Zapotrzebowanie na windy załadunkowe ciągle rośnie ze względu 
na coraz większe wymagania odbiorców, oczekujących szybszej 
dostawy towaru i sprawniejszego za- i rozładunku. Dlatego taki 
sprzęt dziś szczególnie jest polecany do transportu dystrybucyjnego.
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Platformy załadunkowe – Wózki widłowe
Systemy wagowe

posażenie windy hydraulicznej, zwraca-

jąc szczególną uwagę na bezpieczeństwo 

użytkownika. Od początku 2010 r. w kabi-

nie kierowcy musi znajdować się włącznik 

otwarcia platformy. Według dyrektywy win-

da musi być zabezpieczona przed osobami 

postronnymi. Stąd np. niektóre fi rmy nie 

posiadają włącznika w kabinie, a urucha-

mianie z kluczyka. Minimalna długość ra-

mienia udźwigu windy ma wynosić 600 mm.

Od tej reguły istnieje jedno odstępstwo, do-

puszczające mniejsze ramię udźwigu. Chodzi 

o  platformy o  maksymalnej długości 1000 

mm (wówczas ramię windy może wynosić 

tylko 500 mm). Winda musi być wyposażona 

w bezpieczne sterowanie nożne na platformie 

lub w przypadku wyposażenia windy w pilo-

ta, na platformie musi być dokładnie ozna-

czone czerwoną farbą miejsce, w  którym 

może przebywać operator windy. Montując 

windę hydrauliczną, oryginalny zderzak 

przeciwnajazdowy ma być zastępowany zde-

rzakiem, który jest integralną częścią windy. 

Wytrzymałość tylnych belek zwiększyła się 

dzięki temu niemal dwukrotnie. Dyrekty-

wa uregulowała też kwestie związane m.in. 

z  konstrukcją systemów sterowania (mate-

riały odporne na porażenia), elektrozaworów 

bezpieczeństwa, świateł ostrzegawczych itp.

ITD czuwa

Podest załadowczy podlega pod dozór 

techniczny na podstawie Rozporządzenia 

W profesjonalnym 
transporcie dystrybucyjnym 
tematem o kluczowym 
znaczeniu jest łatwa i bez-
pieczna obsługa. Przejezd-
ne, dwupunktowe sterowanie 
nożne lub przy pomocy 
pilota to optymalne wsparcie 
w pracy.

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

Platforma załadunkowa Palfinger MBB C 1000 E o udźwigu 
1000 kg ma rewolucyjny napęd elektryczny, który jest 
pozbawiony elementów hydrauliki siłowej zastąpionych 
silnikami elektrycznymi. Ta koncepcja eliminuje konieczność 
wymiany oleju, zaworów oraz przewodów hydraulicznych. 
Dodatkowo w trakcie opuszczania platformy następuje 
doładowanie akumulatorów pojazdu. Pomimo wyższego 
kosztu zakupu niż w przypadku platformy hydraulicznej, 
inwestycja jest opłacalna. Różnica zwraca się po ok. 3 latach.

Winda Palfinger C 750 L/S została specjalnie 
zaprojektowana dla mniejszych pojazdów 
o dmc do 7,5 t. Platforma składa się z wy-
trzymałego, lekkiego, aluminiowego 
podestu oraz solidnego 4-siłownikowego 
mechanizmu podnoszącego o masie własnej 
ok. 200 kg. Dostępna jest w różnych 
rozstawach, co umożliwia szybki montaż 
na każdym dostępnym obecnie podwoziu.
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niu badania odbiorczego, wykonywanego 

przez inspektora UDT. Platforma otrzy-

muje numer ewidencyjny, a  także książkę 

konserwacji. Do niej są wpisywane wszyst-

kie uwagi dotyczące urządzenia w trakcie 

eksploatacji w okresie dopuszczenia przez 

UDT tj. na okres np. 24 miesięcy.

Obecnie coraz częściej windy kontrolu-

je także Inspekcja Transportu Drogowego. 

Wcześniej wielu przewoźników jeździło z wy-

eksploatowanymi, niesprawnymi technicznie 

urządzeniami, często bez ważnego certyfi ka-

tu Urzędu Dozoru Technicznego, licząc na 

szczęście. Przy wzmożonych kontrolach łut 

szczęścia jest niewielki, dlatego wielu właści-

cieli zużytych wind, którzy mają problemy 

z uzyskaniem certyfi katu UDT, zamiast inwe-

stować w kosztujący kilka tysięcy remont, co-

raz częściej kupują nowe platformy lub ewen-

tualnie instalują używane w dobrym stanie.

Z drugiej ręki

Szacuje się, że w  Polsce nabywców znaj-

duje rocznie około 2500 nowych wind. Istot-

nym uzupełnieniem oferty nowych urządzeń 

są platformy z  „odzysku”. Powstało wiele 

fi rm trudniących się wyłącznie importem 

i  sprzedażą takim asortymentem. Jak pod-

kreślają specjaliści, platformę używaną na 

jednym samochodzie można zamontować 

na innym. Przemontowanie windy używa-

nej jest ściśle powiązane z przeprowadze-

niem modernizacji. Należy zwrócić uwagę 

na rozstaw mocowania platformy do ramy 

pojazdu, na wymiary (muszą być takie same, 

nie dopuszcza się skracania lub przedłużania 

platformy) i przede wszystkim na stan tech-

niczny. Warunkiem koniecznym jest to, aby 

montażu takiej windy „z odzysku” dokonano 

w  fi rmie posiadającej do tego odpowiednie 

uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru 

Technicznego. Trzeba też pamiętać, że za-

montowanie windy w innym aucie wymaga 

przeprowadzenia powtórnego badania dozo-

rowego urządzenia.

Ile wind używanych przyjeżdża rocznie do 

Polski, tego nie wiadomo. Nieofi cjalnie mówi 

się o  2÷3 tysiącach sztuk. Jednak sprzedaż 

używanych, bardzo wysłużonych platform 

Rady Ministrów z  dnia 7 grudnia 2012 r. 

w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu § 1. 

pkt. 6), lit. h. (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468 ze 

zm.). Może on być eksploatowany na pod-

stawie decyzji zezwalającej na eksploatację, 

wydanej przez organ właściwej jednost-

ki dozoru technicznego zgodnie z  art. 14 

ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze 

technicznym (Dz. U. z  2015 r., poz. 1125). 

Oznacza to, że eksploatacja wind jest możli-

wa dopiero po pozytywnym przeprowadze-

Produkty marki Dautel kojarzone są do 
dziś m.in. z opatentowaną technologią zwią-
zaną z umieszczaniem siłownika hydra-
ulicznego powyżej rury nośnej oraz z bar-
dzo dobrym wyposażeniem, np. sterowanie 
nożne przejezdne pod obciążeniem, boczny 
pulpit sterowniczy z dwoma joystickami 
czy 2-kierunkowe siłowniki rotacji.

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

Seria wind Bär Cargolift Standard S4 to 
grupa produktowa znana z różnorodnych 
możliwości montażu do samochodów 
ciężarowych, naczep i przyczep. 
To najpopularniejsze urządzenia tego 
niemieckiego producenta. Dodatkowo 
windy typu S4 oferują specjalne 
i unikalne rozwiązania montażowe.

Funkcja polegająca na równoczesnym 
opuszczaniu i otwieraniu platform typu 
„sliders” jest sporym udogodnieniem, 
znacznie przyspieszającym za- i rozładunek 
pojazdu. Platforma wyjeżdża spod ramy 
pojazdu hydraulicznie. W pozycji jezdnej 
składany pomost załadunkowy „znika” 
pod podłogą pojazdu. 

Firmy nadwoziowe szukają szybkich w montażu rozwiązań, 
które mogą łatwo dostosować do swoich potrzeb. Wymagają 
też minimum pracy specjalistycznej przy montażu. Pomagają 
im w tym producenci – np. platforma Dhollandia DH-SMR
opuszcza fabrykę kompletnie zmontowana i w pełni przygoto-
wana do instalacji na samochodzie ciężarowym lub przyczepie.

W 2014 i 2015 r. pojazdy o dmc 
7÷7,2 t zdobyły większą grupę 
klientów. Bardzo często montowane 
są na nich windy o udźwigu 1500 kg 
co wymaga podpór z uwagi na 
możliwość przeważenia pojazdu.

Platformy typu „sliders” to skomplikowane rozwiązania, 
ale praktyczne. Zdarza się, że przy załadunku czy 
rozładunku platforma może nie być potrzebna. 
Tymczasem windę standardową, przewożoną pionowo, 
trzeba opuszczać za każdym razem, gdy chcemy wejść 
do ładowni. Ze „slidersami” nie ma tego problemu.
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żeń platformy. Należy pamiętać też, że im 

bardziej skomplikowane urządzenie, tym 

konserwacja powinna być skrupulatniejsza. 

Dotyczy to zwłaszcza wind typu „sliders”, 

a więc chowanych pod podwoziem. Są one 

w największym stopniu narażone na działa-

nie agresywnego środowiska spod chlapią-

cych kół pojazdu. ▐

Michał Mariański
Fot. Bär Cargolift, Dhollandia, Palfinger, 

Dautel, M. Mariański

mocno się kurczy. Wielu nabywców takich 

platform (nierzadko kupowanych za 10÷15% 

ceny nowych) już przekonało się, że pozornie 

świetna transakcja okazuje się w  rezultacie 

marnym interesem. Bywa, że windy nie są 

w stanie przejść badań UDT bądź też wyma-

gają poważnych napraw. 

Współczesne windy to bardzo zaawanso-

wane technicznie urządzenia, wykonywane 

z najwyższej klasy materiałów. Obecnie kra-

jowy rynek w  całości należy do zagranicz-

nych producentów, takich jak: Bär, Dhol-

landia, Zepro, Dautel, MBB Lift systems, 

Anteo, Palfi nger. Pomimo że w  ostatnich 

latach fi rmy te włożyły wiele wysiłku w an-

tykorozyjne zabezpieczenia (np. daleko 

idące zabezpieczenia przed zabrudzeniami 

to siłowniki podwójnie chromowane), to 

i tak aby zapobiec uszkodzeniom i przedłu-

żyć żywotność wind, należy je serwisować 

według wytycznych producenta i nie prze-

kraczać maksymalnych parametrów obcią-

Dautel DL 1500L to podest ruchomy, 
który może służyć jako zamknięcie 
przestrzeni ładunkowej. Urządzenie 
montowane najczęściej na pojazdach 
o dmc 7,5 do 15 t.

Model Dhollandia DH-SM(R).30 jest bardzo wytrzymałą windą 
typu slider. Mechanizm podnoszący, wzmocniona platforma 
i układ hydrauliczny są zaprojektowane do intensywnego 
użytkowania w nieprzyjaznym środowisku. Jest on idealnym 
rozwiązaniem spełniającym wymagania w regularnym 
transporcie jak np. dystrybucja do supermarketów oraz 
transport artykułów spożywczych.

Oferowane „rollstopy” muszą być 
proste w obsłudze, wytrzymałe 
i niezawodne. Chronią ładunek 
umieszczony na platformie przed 
stoczeniem. Jako alternatywę do zabez-
pieczeń przed zjazdem z platformy 
pojemników na kółkach oferuje się też 
rozwiązania w postaci muld.
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W  2014 r. polskie fi rmy transportowe 

przewiozły ponad 250 mld tkm, to 

o 1,35% więcej niż w roku poprzed-

nim. Lepsze pod tym względem wśród 

krajów europejskich były tylko Niemcy 

– ponad 310 mld tkm. W ruchu międzyna-

rodowym wciąż jesteśmy liderem.

W związku z dużą aktywnością polskich 

fi rm w branży transportowej, na rynku poja-

wia się coraz więcej pojazdów. Przewoźnicy 

inwestują w nowy sprzęt, ponieważ to daje 

im przewagę konkurencyjną. Nowe pojazdy 

to większa niezawodność, czyli gwarancja 

niskiej awaryjności i wysokiej efektywności.

W  Polsce w  2014 r. było zarejestrowa-

nych ponad 826 tys. pojazdów użytkowych. 

W tym: prawie 50 tys. autobusów i trolejbu-

sów, ponad 500 tys. ciężarówek o dmc powy-

żej 3,5 t oraz prawie 276 tys. przyczep i na-

czep. Najwięcej należy do osób prywatnych 

– czyli tych, którzy prowadzą jednoosobową 

działalność gospodarczą. Ponad połowa po-

jazdów ciężarowych o dmc powyżej 16 t jest 

w posiadaniu właśnie takich przedsiębiorców.

W 2010 roku w Europie odsetek dużych 

fl ot (powyżej 50 pojazdów) stanowił oko-

ło 30%, średnich (10÷50 pojazdów) – 40% 

i  małych (poniżej 10 pojazdów) – 30%. 

W Polsce w ubiegłym roku dane te wygląda-

ły następująco: duże fl oty – ok. 2%, średnie 

– 11% i małe – 87%. W ciągu najbliższych 

15 lat ma się to zmienić, przewidywany jest 

wzrost liczby dużych i  średnich fl ot kosz-

tem małych. To konieczność. Rosnąca pre-

sja kosztowa wywierana na operatorów fl ot 

zmusza ich do konsolidacji, która pozwala 

wykorzystać efekt skali. Przedsiębiorcy rów-

nież coraz częściej chcą się koncentrować 

na swojej podstawowej działalności, cedując 

inne działania na fi rmy zewnętrzne.

Wsparcie

Podstawowym narzędziem pracy prze-

woźników są pojazdy ciężarowe. Chcąc 

ograniczyć koszty, należy zadbać o ich stan 

techniczny, aby zmniejszyć prawdopodo-

bieństwo awarii, które generują dodatkowe 

wydatki i  nieprzewidziane przestoje. Roz-

wiązaniem, które znacznie ułatwia kontro-

lę kosztów są kontrakty serwisowe, dzięki 

którym fi rmy mogą z góry zaplanować wy-

datki związane z  przeglądami stanu tech-

nicznego pojazdów czy usuwaniem awarii. 

W  ten sposób zarządcy fl ot mogą za cenę 

miesięcznego czynszu pozbyć się problemu 

związanego z  serwisem. Pojazd to również 

ogumienie, którego stan warto regularnie 

kontrolować. I  tu można skorzystać z  do-

świadczenia specjalistów w  tej dziedzinie. 

Przykładem jest Conti360° Fleet Services, 

program, który dostosowuje się do potrzeb 

przewoźnika. W  ramach umowy fl ota ma 

dostęp do serwisów w całej Europie 24 go-

dziny na dobę, 7 dni w tygodniu i w stałej 

cenie. Specjaliści Continentala zadbają rów-

nież o kondycję opon, a nawet mogą zarzą-

dzać ogumieniem fl oty. 

Układanka

Zarządzanie ogumieniem we fl ocie skła-

da się z  wielu, często skomplikowanych, 

działań. Przede wszystkim trzeba właściwie 

dobrać opony. Podczas eksploatacji nale-

ży kontrolować m.in. głębokość bieżnika 

i  poziom ciśnienia, które ma bezpośredni 

Opieka Opieka 
na okrągłona okrągło
Jak zaoszczędzić i zwiększyć dochodowość 
w firmie transportowej? Łatwo nie będzie, ale grzech 
byłoby nie spróbować. Szczególnie, gdy chce 
w tym pomóc profesjonalista. 

Jacek Młodawski, 
Fleet Business Manager, Continental Opony Polska

Analiza struktury kosztów firmy transportowej wyraźnie pokazuje, że 
opony stanowią 5% wszystkich ponoszonych kosztów, lecz mają wpływ 
na 40% kosztów operacyjnych floty. Dlatego warto szukać optymalnych 
rozwiązań w tym obszarze i odpowiedzialnych partnerów, którzy za-
dbają o tę część biznesu. Mamy świadomość zróżnicowanych potrzeb 
naszych klientów wynikających ze specyfiki prowadzonych operacji lo-
gistycznych, dlatego kontrakty Conti360° mają budowę modułową, co 
pozwala nam na pełne dostosowanie naszej oferty do ich potrzeb.

Transport samochodowy w UE – drogowy transport towarów (mln TKM)
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wpływ na ilość spalanego paliwa. W  razie 

awarii istotne jest szybkie jej usuniecie, żeby 

pojazd wrócił do realizacji zleceń. 

Modułowa konstrukcja programu Con-

ti360° Fleet Services pozwala dostosować 

usługi do indywidualnych potrzeb fl oty. 

Moduł ContiFitmentService oferuje do-

radztwo zakupowe oraz montaż opon, 

ContiFleetCheck zapewnia okresowe prze-

glądy ogumienia, ContiCasingManagement 

umożliwia zarządzanie zużytymi oponami, 

ContiBreakdownService zapewnia obsługę 

w momencie awarii, a ContiFleetReporting 

kompleksową analizę danych dotyczących 

zakupionych opon oraz wszystkich kosztów 

związanych z ich serwisowaniem. 

Kontrakty Conti360° mogą obejmować 

wyłącznie pomoc w przypadku awarii, opo-

ny i obsługę lub kompleksowe zarządzanie 

oponami – np. kontrakty kilometrowe. 

W przypadku kontraktu obejmującego opo-

ny i  usługi, ceny są z  góry ustalone. Floty 

otrzymują zbiorcze raporty, które wykazują 

usługi wykonane w poszczególnych krajach, 

co gwarantuje dużą przejrzystość.

Kontrakt kilometrowy zdejmuje z  fi rmy 

transportowej ryzyko związane z  eksplo-

atacją opon. Przewoźnik rozlicza się z fi rmą 

Continental w ramach stałego miesięcznego 

czynszu lub rzeczywistych przebiegów.

Bez wystrzałów

Ważnym elementem, który pozwala ogra-

niczyć koszty we fl ocie, jest czujnik ciśnienia. 

Oferowany przez fi rmę Continental Conti-

PressureCheck to kompleksowy system bez-

pośredniego pomiaru ciśnienia i temperatury 

montowany wewnątrz opony. Przesyła on 

dane do centralnego odbiornika (elektronicz-

nego modułu sterującego – ECU). Moduł ten 

przetwarza informacje, zapisuje ostrzeżenia 

i przesyła je na wyświetlacz tablicy rozdziel-

czej w pojedzie, co pozwala kierowcy w czasie 

rzeczywistym kontrolować stan ogumienia 

na wszystkich osiach.

System zapewnia większy komfort i bez-

pieczeństwo podróży. Rozwiązuje problemy, 

które prowadzą do kosztownych przestojów 

i ewentualnych kar. Dodatkową zaletą stałej 

kontroli ciśnienia jest możliwość obniżenia 

zużycia opon i  paliwa, a  w  konsekwencji 

bardziej ekologicznego i  ekonomicznego 

podróżowania. Monitoring zmniejsza ryzy-

ko awarii ogumienia, np. pozwala uniknąć 

wystrzału opony czy separacji warstw opa-

sania bieżnika. W większości opon z nagłą 

utratą powietrza dochodzi wcześniej do 

powolnej utraty ciśnienia – gdy zaniżone ci-

śnienie zostanie wychwycone, opona może 

być już zniszczona. 

ContiPressureCheck (CPC) otrzymał 

pozytywną rekomendację fi rmy Autosan 

i będzie montowany jako dodatkowe wypo-

sażenie we wszystkich autobusach produko-

wanych przez polskiego producenta.

Czujniki ciśnienia to dodatkowe zabez-

pieczenie. Eliminują błąd ludzki i pozwalają 

w  porę zareagować na nieprawidłowości. 

Stopień, w jakim fi rma chce skorzystać z pro-

gramu Conti360° zależy od jej specyfi ki. Inne 

potrzeby będą miały duże fl oty, które często 

korzystają z  własnych warsztatów, a  pomoc 

jest im najczęściej potrzebna w  trasie, inne 

mniejsze przedsiębiorstwa, dla których stwo-

rzenie całego zaplecza warsztatowego byłoby 

sporą inwestycją. Czasami taniej jest oddać 

swoje sprawy w ręce profesjonalistów. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Continental

Zbigniew Szafrański, 
fleet manager Raben Group

Pojazdy należące do firmy Raben są objęte programem Conti360°. 
W ramach tej współpracy otrzymujemy od firmy Continental raporty, 
w których wykazywana jest każda naprawa i czas jej realizacji. Do tej 
pory zdarzyło się tylko raz, że czas naprawy przekroczył 2 godziny 
– awaria miała miejsce we Francji, gdzie panują specyficzne warunki, 
jeżeli chodzi o korzystanie z usług serwisowych. 
Z raportu, który otrzymujemy w ramach współpracy z firmą Continen-
tal, dowiadujemy się, co było przyczyną awarii opon i możemy odpo-
wiednio zareagować, aby sytuacja się nie powtarzała. 

Dobry kierowca wie, że musi dbać o odpowiednie ciśnienie w oponach. Ważna dla przebiegów 
jest również umiejętność manewrowania, a nie każdy zawodowy kierowca potrafi to robić tak, 
żeby nie niszczyć opon. Może to skrócić życie opony nawet o 40%. Tutaj dużą rolę odgrywają 
szkolenia kierowców. 
Każda opona, która została zdemontowana i odrzucona lub przekazana do depozytu jest 
uwzględniona w raporcie. Dzięki temu wiem, ile opon znajduje się w depozycie i może zostać 
powtórnie wykorzystanych.
Wsparcie, jakie daje nam Continental, jest bardzo duże. Gdy na rynku zaczyna brakować opon, 
wystarczy jeden telefon, by zabezpieczyć sobie stan na magazynie na tyle, żeby nam ich nie 
zabrakło. Nie spotykamy się również z barierami proceduralnymi. O każdej porze dnia możemy 
zadzwonić do swojego opiekuna w Conti. Gdy jest sytuacja podbramkowa, możemy skorzystać 
z telefonu alarmowego i mamy pewność, że sprawa zostanie załatwiona.

W strukturze kosztów przedsiębiorstw transportowych największy udział mają wydatki 
ponoszone na pracowników (29%) i paliwo (30%). Opony to zaledwie 5% kosztów, ale warto 
podkreślić, że wpływają na 40% wszystkich kosztów floty.

Prawidłowe ciśnienie obniża opory toczenia, a tym samym zmniejsza zużycie paliwa. Natomiast bieżąca 
kontrola opóźnia niszczenie się opon i pozwala zaoszczędzić czas na nieplanowane wymiany opon.
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P rzez cztery targowe dni, 31.03-

03.04.2016 r., wystawcy zaprezentują 

najnowsze rozwiązania z dziedziny 

mechaniki samochodowej. Kolejna edycja 

wydarzenia nie mogłaby obyć się bez współ-

pracy ze Stowarzyszeniem Techniki Motory-

zacyjnej, zrzeszającym czołowe fi rmy sektora 

motoryzacyjnego. Zaangażowanie Stowarzy-

szenia jest gwarancją wysokiego poziomu 

zarówno merytorycznego, jak i organizacyj-

nego targów. 

Targi Techniki Motoryzacyjnej to poza 

ekspozycją liderów branży liczne dodatko-

we pokazy i konkursy wiedzy dla młodych 

adeptów motoryzacyjnej sztuki. Uczniowie 

szkół o profi lu samochodowym po raz ko-

lejny będą mieli szansę na zdobycie cennych 

nagród podczas Turnieju Wiedzy Samocho-

dowej. Dodatkową możliwością wykazania 

się wiedzą i pozyskania cennych trofeów będą 

Mistrzostwa Mechaników i Mistrzostwa La-

kierników, których pomysłodawcą jest fi rma 

V8 Team, Mobil 1 oraz Akademia Praktycz-

nych Umiejętności. Zapisy do obu konkursów 

startują niebawem i już niedługo dowiemy się, 

ilu przyszłych mistrzów podejmie wyzwanie 

i przystąpi do walki.  

Targi Techniki Motoryzacyjnej to również 

druga odsłona Salonu Transportu Drogowego 

TTM Truck, który po sukcesie pierwszej edy-

cji, jaka odbyła się w 2014 roku, będzie konty-

nuowany i tym razem. Ta stosunkowo nowa 

pozycja w formule targów obejmie najnowsze 

propozycje produktowe jak np. wyposażenie 

kabin, tachografy, systemy zarządzania fl otą 

czy też automonitoring i bezpieczeństwo ła-

dunku, stanowiąc nie lada gratkę dla właści-

cieli fl ot, przedstawicieli fi rm transportowych, 

mechaników, przewoźników i kierowców, 

dla których TTM Truck będzie znakomitą 

okazją, aby nie tylko przyjrzeć się najnowszej 

ofercie, ale również zdobyć nowe kontakty 

biznesowe.

Po raz kolejny wystawcy będą mieli okazję 

do zdobycia prestiżowej nagrody w konkur-

sie o Złoty Medal MTP. Laureaci konkursu 

nie tylko otrzymują silne wsparcie promocyj-

ne na miesiąc przed targami, ale dają też wy-

raźny sygnał konkurencji, że przez ostatnie 

dwa lata pilnie pracowali nad rozwojem 

swoich produktów, podwyższając ich jakość 

i innowacyjność. Każdy nagrodzony produkt 

bądź usługa bierze również udział w dodatko-

wym konkursie, w którym o zwycięstwie decy-

dują konsumenci. To dzięki ich głosom przy-

znany zostanie tytuł Złotego Medalu – Wybór 

Konsumentów. Jak pokazuje doświadczenie 

nagroda to nie tylko prestiż, ale również wy-

mierne korzyści handlowe dla fi rmy.

Na uwagę zasługuje również fakt, że tego-

roczne święto branży techniki motoryzacyjnej 

to również okazja do zapoznania się z najnow-

szą ofertą samochodów, motocykli i kampe-

rów podczas największego w Polsce wydarze-

nia motoryzacyjnego Motor Show. ▐

Fot. ExxonMobil

Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników w tym 
roku będą areną zmagań zawodowców oraz mło-
dych mechaników i lakierników. Po rejestracji na 
stronie internetowej, uczestnicy wezmą udział 
w kwalifikacjach internetowych. 2 kwietnia najlepsza 
trzydziestka spośród mechaników zawodowych sta-
nie do konkurencji praktycznych podczas Targów 
Techniki Motoryzacyjnej i Motor Show w Poznaniu.

„W tym roku więcej uwagi poświęcimy diagno-
styce i naprawie systemów bezpieczeństwa, od 
których niejednokrotnie zależy nasze życie. Wyso-
kie miejsce w klasyfikacji końcowej to wynik umie-
jętnego połączenia bardzo dobrej wiedzy teore-
tycznej z praktyką” – mówi Rafał Kosiński, prezes 
Akademii Praktycznych Umiejętności, która wspól-
nie z Fundacją Cooperatio objęła opieką meryto-
ryczną kategorię dla mechaników zawodowych.

Udział w Mistrzostwach to doskonała promocja 
warsztatu, o czym przekonał się Maciej Kubisiak 
z Broniszewic, zwycięzca III edycji Ogólnopolskich 
Mistrzostw Mechaników: „Moja wygrana w Mistrzo-
stwach na pewno miała wpływ na liczbę klientów. 

Szansa na lepszy start
Podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej 
odbędzie się finał V Ogólnopolskich 
Mistrzostwach Mechaników. 
Zgłoszenia przyjmowane są na stronie 
mistrzostwamechanikow.pl. Partnerami 
merytorycznymi konkursu są Akademia 
Praktycznych Umiejętności, Fundacja 
Cooperatio oraz ExxonMobil.

Targi Techniki Motoryzacyjnej 
zbliżają się wielkimi krokami

Po blisko kilkunastomiesięcznej przerwie od ostatniej edycji 
targów zaczynamy odliczanie do najważniejszego spotkania branży 
motoryzacyjnej w Polsce. Na przełomie marca i kwietnia do stolicy 
Wielkopolski przyjadą przedsiębiorcy oferujący najnowsze sprzęty 
do napraw, diagnostyki, narzędzi, akcesoriów i wyposażenia. 

Od tamtego wydarzenia nie zdarzył się dzień, 
w którym moglibyśmy narzekać na brak pracy” 
– mówi Maciej Kubisiak, który planuje bronić tytułu 
najlepszego mechanika zawodowego w Polsce. 
Rywalizacja zawodowców to tylko jedna z odsłon 
Mistrzostw. Konkurs cieszy się dużą popularnością 
także wśród szkół. W ubiegłym roku w kategorii 
Młody Mechanik wystartowało ponad 500 zespo-
łów uczniowskich. 30 najlepszych ekip, wyłonio-
nych podczas testu wiedzy Mobil Delvac 1, stanęło 
do rywalizacji w konkurencjach praktycznych pod-
czas Motor Show w Poznaniu. ▐
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O rganizatorzy za każdym razem starają 

się zaskoczyć uczestników, proponując 

co roku coś innego. Były już nawiązania 

do motorsportu, eleganckie kolacje, wspólne 

kibicowanie podczas Euro 2012 czy atmosfe-

ra porównywalna do gali Oskarowej z  uro-

czystym wręczaniem nagród. W  tym roku 

uczestnicy mogą liczyć na nieco swobodniej-

szy i bardziej swojski klimat. Gala Biesiadna 

będzie nawiązywać do nieodżałowanych Gal 

Piosenki Biesiadnej. Będzie doskonałe jedze-

nie i  muzyka, wspólne śpiewanie i  zabawa, 

której z pewnoścą nikt się nie oprze. Podczas 

Gali zostaną rozdane nagrody o łącznej war-

tości 2 mln zł. Nie ulega więc wątpliwości, że 

to wydarzenie, na którym trzeba być.

Trzeba się śpieszyć

Tradycją stała się Gala Mistrzów Warsztatu 

organizowana w  hotelach sieci Gołębiewski. 

W  tym roku odbędzie się ona w  Karpaczu 

w dniach 7 do 9 października. Aktywni będą 

mogli chodzić po górach lub korzystać z wiel-

kiego Aquaparku. Hotele Gołębiewski oprócz 

zachwycających krajobrazów i  wypoczynku 

oferują wysoki standard, który jest odpo-

wiedni dla formatu Gali Mistrzów Warszta-

tu. Charakteryzują się profesjonalną obsługą 

błyskawicznie spełniającą życzenia gości, 

doskonałym jedzeniem oraz komfortowymi 

pokojami.

Kto weźmie udział w  Gali? Podobnie jak 

w  ubiegłych latach laureaci konkursu galo-

wego, który tym razem trwa od 1 marca do 

31 sierpnia. Żeby jednak uczestniczyć w kon-

kursie, należy się zarejestrować już w  lutym, 

przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego. 

Wystarczy „klik”

Większość klientów Inter Cars korzysta na 

co dzień z programu IC_Katalogu Online. To 

doskonałe narzędzie służące do komunikacji 

pomiędzy warsztatem a Inter Carsem. Moż-

na dzięki niemu zamówić części i  dostawę, 

rozliczyć się, wykonać wycenę naprawy dla 

klienta, a wszystko to bez ruszania się sprzed 

komputera. Za jego pomocą można też zare-

jestrować się do konkursu galowego. Żeby to 

zrobić, po zalogowaniu się do IC_Katalogu 

Online, należy kliknąć w okno „Marketing”, 

gdzie znajdują się wszystkie aktualne kon-

kursy i  promocje prowadzone przez Inter 

Cars. Trzeba wybrać konkurs galowy i… już. 

Następnie podczas trwania konkursu będzie 

można za pomocą tej samej funkcji śledzić 

swoje postępy oraz miejsce w rankingu. 

Jeżeli ktoś nie używa IC_Katalogu Online, 

powinien skontaktować się z  przedstawicie-

lem handlowym w celu jego zainstalowania. 

Przyda się on nie tylko podczas konkursu ga-

lowego, ale również w bieżącej działalności.

Alternatywnie można się zarejestrować na 

stronie myintercars.com. Nie jest ważny spo-

sób zalogowania, ważne jest, żeby zrobić to jak 

najszybciej, by wziąć udział w konkursie. ▐

Fot. IC

Będzie biesiada!Będzie biesiada!
Nagrody warte 2 mln zł i świetna zabawa podczas 
wyjątkowej Gali Biesiadnej, czyli Gali Mistrzów Warsztatu 
organizowanej przez Inter Cars. Żeby wziąć w niej udział, 
trzeba się zarejestrować jeszcze w lutym.

Takie wyróżnienie przyznała Wieltonowi Grupa 
PTWP. Spółkę wyróżniono za dynamiczną eks-
pansję na europejskim rynku producentów naczep, 
związaną z akwizycją francuskiego producenta na-
czep Fruehauf oraz przejęciem aktywów włoskiej 
spółki Compagnia Italiana Rimorchi w 2015 r.

W uzasadnieniu przyznania tytułu podkreślono 
dynamikę i odwagę, z jaką Wielton realizuje swoją 
strategię dywersyfikacji geograficznej. Przejęcie 
firmy Fruehauf, największego producenta naczep 
we Francji oraz aktywów włoskiej firmy Compa-
gnia Italiana Rimorchi otworzyło spółce drogę do 
zdobycia pozycji trzeciego największego produ-
centa na rynku naczep w Europie. Podkreślono 
także, że spółka w skuteczny i prorynkowy sposób 
rozwija relacje biznes – nauka.

„Nagroda ta jest dla nas dużym wyróżnieniem. 
Cieszymy się, że nasze wysiłki zostały zauważo-
ne i docenione. Wielton to największa polska firma 
w branży naczepowej, zbudowana od podstaw 
w oparciu o polski kapitał i polską myśl technolo-
giczną. Istnieje na rynku 20 lat i doskonale wpisuje 
się w sukces polskiej transformacji gospodarczej. 
Wielton jest przykładem – podkreślam – polskiej 
firmy, która może prowadzić skuteczną ekspan-
sję zagraniczną i przejmować tak duże podmioty 
zagraniczne, jak francuski Fruehauf – największy 
producent naczep we Francji czy trzy wiodące 
włoskie marki naczepowe, co otwiera nam drogę 
do 20% udziału w rynku włoskim” – powiedział 
Mariusz Golec, prezes Zarządu Wielton S.A. 

I dodał: „Wielton to spółka, która inwestuje 
w nowoczesne technologie. Obecnie realizujemy 
kolejne projekty w obszarze innowacji, takie jak 
Centrum Badań i Rozwoju w Wieluniu. Otwiera-
my je w ciągu miesiąca. Będzie to jeden z najno-
wocześniejszych obiektów tego typu w Europie. 
Współpracujemy również z Politechniką Śląską, 
gdzie uruchamiamy patronacki kierunek studiów, 
na którym studenci będą uczyli się sposobów kon-
struowania środków transportu, co jest w Polsce 
rzadkością. Dzięki temu zaoferujemy klientom in-
nowacyjne rozwiązania techniczne i nową jakość 
produktów. To ugruntuje naszą przewagę konku-
rencyjną na rynku”. ▐

Fot. Wielton

„Ten, który zmienia 
polski przemysł”
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W 
2015 r. nabywców znalazły 4183 

pojazdy MAN, w tym 1136 z kon-

traktem serwisowym. W sumie 

aktualnie MAN ma podpisanych 2720 ta-

kich umów. Również sprzedaż pojazdów 

używanych za pośrednictwem MAN Top-

Used w minionym roku była na bardzo 

dobrym poziomie. Sprzedano 844 cięża-

rówek i 49 autobusów, co oznacza prawie 

20% wzrost na rynku, który w 2015 r. 

urósł o ok. 6%. 

Dobrym wynikiem fi rma może się też 

pochwalić w segmencie autobusów. MAN 

sprzedał 148 szt. (14,2% udziału) – to 

najlepszy wynik od 1995 r., zapewniający 

drugą pozycję na rynku. Spektakularna 

okazała się wygrana w przetargu PKM Ty-

chy, gdzie fi rma dostarczyła 36 autobusów 

z napędem CNG: 30 MAN Lion’s City 

CNG i 6 MAN Lion’s City G CNG. To 

pierwszy taki przetarg na autobusy ga-

zowe w Polsce. Kolejny duży kontrakt to 

62 autobusy dostarczone fi rmie Michal-

czewski. Będą one przewozić pasażerów 

we Wrocławiu. MAN wygrał też przetarg 

Skarbu Państwa na dostawę 34 autobusów 

turystycznych.

Największa niezawodność

Te sukcesy zbiegły się w czasie z poważ-

nym jubileuszem. W roku 2015 niemiecki 

producent obchodził swoje 100-lecie. Spe-

cjalnie z tej okazji zostało przygotowane 

mobilne muzeum, które od czerwca podró-

żowało po całej Polsce. Zestaw przejechał 

ponad 12 tys. km. Muzeum odwiedziło 

9550 osób. Innowacyjny sposób przedsta-

wiania historii wzbudził spore zaintereso-

wanie wśród zwiedzających.

Niemałe znaczenie dla osiąganych suk-

cesów na rynku ma zapewne certyfi kat 

o niezawodności. W 2015 r. już po raz 

czwarty z rzędu pojazdy MAN zostały 

uznane przez TÜV za najmniej awaryjną 

markę wśród ciężarówek. Przeprowadzone 

badania potwierdziły, że MAN-y charak-

teryzują się bardzo wysokim wskaźnikiem 

bezawaryjności. Wszystkie badane pojazdy 

typoszeregów TGL, TGM, TGS i TGX uzy-

skały najmniejszy wskaźnik procentowy 

usterek. W grupie pojazdów jednorocz-

nych fi rma MAN poprawiła swój rekord 

sprzed roku. Wskaźnik pojazdów bezawa-

ryjnych wyniósł 85,9%. Wśród starszych 

samochodów (od 2 do 5 lat) MAN-y wy-

kazały ponadprzeciętnie wysoką bezawa-

ryjność – 65,6%.

Lew naLew na szczycie szczycie

Miniony rok MAN może zaliczyć do jednego z najbardziej 
udanych. Marka zdobyła ponad 18% rynku pojazdów 
ciężarowych o dmc powyżej 6 t, zajmując pierwszą pozycję.
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Wszystkie pojazdy MAN są objęte rocz-

ną gwarancją. Jeżeli dla kogoś to za mało, 

może skorzystać z wydłużonej gwaran-

cji. Najczęściej ciągniki siodłowe MAN-a 

są objęte gwarancją od 24 do 36 miesięcy. 

63% sprzedawanych nowych pojazdów ma 

wydłużoną gwarancję. W skali europejskiej 

to bardzo dobry wynik, który wiąże się ze 

specyfi ką pracy naszych przewoźników. Sa-

mochody często są rejestrowane w Polsce, 

a użytkowane za granicą, wydłużona gwa-

rancja daje fi rmom komfort nieponoszenia 

dodatkowych kosztów w przypadku usterki. 

W tym roku MAN chce promować dodat-

kową gwarancję 4- i 5-letnią, widząc spory 

potencjał w tym zakresie.

Kompleksowa obsługa

Na rynku części zamiennych MAN od-

notowuje od kilku lat stabilny wzrost, któ-

ry zapowiadany jest też na ten rok (około 

10%). W przypadku usług serwisowych, 

w warsztatach zarządzanych przez impor-

tera w ostatnim roku odnotowano 5-pro-

centową zwyżkę, w tym roku spodziewane 

jest 3% – zapowiadaną tendencję spadkową 

uzasadnia zakończenie fazy rozruchowej 

najnowszych inwestycji w Małopolu k. War-

szawy i w Krakowie. Do korzystania z usług 

serwisów autoryzowanych mają zachę-

cać specjalne kampanie: „Dobre roczniki” 

– skierowana do właścicieli samochodów 

5-letnich i starszych, „Lśniący diament” 

– nowość, dwa lata gwarancji na części za-

mienne oraz Ecoline – oferta regenerowa-

nych części zamiennych.

MAN chce być dostawcą komplekso-

wym, zarówno w obszarze dostarcza-

nych produktów, jak i świadczonych 

usług serwisowych. W tym roku fi rma 

będzie dalej rozwijać swoją ofertę han-

dlową w takich obszarach jak: środki 

smarne, części do naczep i zabudów oraz 

szeroko rozumiane akcesoria. Komplet-

ny serwis to z jednej strony szeroki wa-

chlarz dostępnych produktów i usług, 

z drugiej – źródło dodatkowego przycho-

du dla autoryzowanych serwisów MAN-a.

Od grudnia 2015 r. działa platforma 

MAN Parts. To strona internetowa stwo-

rzona specjalnie dla polskich klientów. 

Można tam znaleźć szeroką gamę produk-

tów i akcesoriów do pojazdów ciężarowych 

i naczep.

Rośnie również liczba pojazdów korzy-

stająca z systemu MAN Telematics. Do koń-

ca roku podpisano 1070 umów na świad-

czenie usług telematycznych, w tym 907 to 

kontrakty obejmujące również opiekę pra-

cownika MAN-a w zakresie monitorowania 

głównych parametrów pojazdu i doradza-

nia najkorzystniejszych rozwiązań. Dzięki 

MAN Telematics oraz MAN ServiceCare 

można wpływać na 50% kosztów przedsię-

biorstw transportowych związanych z po-

jazdami (paliwo, naprawy i obsługa oraz ad-

ministracja). 

Krok w nieznane

Obecnie autoryzowane serwisy MAN-a 

są przygotowywane do obsługi nowego po-

jazdu, którego premiera ma się odbyć pod-

czas targów IAA w Hanowerze – dostawcze-

go MAN-a TGE. Dzięki wprowadzeniu na 

rynek lekkiego samochodu, MAN będzie 

mógł oferować pełen zakres pojazdów użyt-

kowych o dmc od 3 do 44 ton. Opracowany 

przez Volkswagena MAN TGE będzie pro-

dukowany w Polsce w nowych zakładach 

we Wrześni, razem z Volkswagenem Craft e-

rem. Obie marki oczekują od tej współpracy 

korzyści strategicznych związanych z pozy-

skiwaniem nowych grup klientów. Dostaw-

czy MAN trafi  na rynek w 2017 roku.

Oprócz klasycznego furgonu MAN bę-

dzie oferować specjalne rozwiązania w za-

kresie zabudowy, między innymi dla pojaz-

dów budowlanych, komunalnych lub po-

żarniczych. W związku z tym wieloletnie 

i sprawdzone relacje handlowe MAN-a 

z producentami zabudów będą dalej roz-

szerzane. W ten sposób Grupa Volks-

wagen chce wykorzystać przetarte szlaki 

MAN-a do fi rm przewozowych, które 

niejednokrotnie korzystają również z po-

jazdów dostawczych. Dla klienta może to 

być dodatkowa korzyść – cała fl ota od jed-

nego producenta, serwisowana w jednym 

warsztacie.

Udany 2015 r. to również wyzwanie na 

2016. Piotr Stański, prezes zarządu MAN 

Trucks & Bus Polska liczy, że ten rok bę-

dzie co najmniej tak dobry pod wzglę-

dem sprzedaży pojazdów ciężarowych, 

jak miniony. Zagrożeń można upatrywać 

w przywróceniu granic w Europie. Takie 

rozwiązanie mocno odbiłoby się na kon-

dycji polskich fi rm transportowych, które 

dzisiaj są liderem rynku przewozów mię-

dzynarodowych. Spowodowałoby zmniej-

szenie atrakcyjności transportu drogowego 

na korzyść przewozów intermodalnych, co 

mogło by przyczynić się do spadku popytu 

na ciężarówki. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. M. Mariański, MAN

Z okazji 100-lecia marki MAN zaprosił wszystkich do zwiedzenia wyjątkowego muzeum 
zorganizowanego w naczepie. Zestaw przejechał w sumie 12 tys. km.

W maju 2015 r. MAN dostarczył do PKM Tychy 36 au-
tobusów z napędem CNG. To największa w Polsce dos-
tawa autobusów gazowych do jednego operatora i naj-
większa tego rodzaju dostawa autobusów MAN CNG. 

MAN TGE – najnowsze dziecko Grupy 
Volskwagen utrzymywane jest jeszcze 
w tajemnicy. Zasłona spadnie we wrześniu, 
podczas targów IAA w Hanowerze.
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Najbardziej kosztowny jest ten samo-

chód ciężarowy, który nie jeździ. 

Dlatego rola kontraktów serwisowo-

-naprawczych nigdy nie była tak ważna jak 

dzisiaj. Programy poszczególnych fi rm róż-

nią się, dlatego bezpośrednie porównanie 

ich jest dość trudne. 

Dogonić Europę

Kontrakty dopiero zdobywają popu-

larność w  naszym kraju. W  Volvo Group 

Trucks całkowity udział tego rodzaju usług 

w sprzedaży pojazdów mocno wzrósł ostat-

nio. W tym wypadku plasuje się na pozio-

mie (za 2015 r.) 45% dla Volvo Trucks i 43% 

– Renault Trucks (przy 100% wzroście rok 

do roku). Podobną statystykę podaje DAF 

– ok. 43% , MAN – prawie 30%. Trend na-

bywania kontraktów serwisowych łącznie 

z nowym samochodem pnie się w górę, je-

steśmy na dobrej drodze, by dogonić najle-

piej rozwinięte kraje UE.

Tego rodzaju umowy gwarantują, że za 

stałą i ustaloną z góry opłatę właściciel pojaz-

du nie musi się martwić o wydatki związane 

z serwisem i naprawami. Kontrakt serwisowy 

przerzuca koszty na sprzedawcę ciężarówki. 

Niezależnie od tego, czy auto będzie się czę-

sto i poważnie psuło, czy też nie, opłata pozo-

stanie stała. Zdaniem niektórych importerów 

jest to nawet lepsze rozwiązanie od dodatko-

wej gwarancji. Dlatego przedłużona gwaran-

cja u niektórych producentów nie jest nawet 

specjalnie promowana. Gwarancja to jedynie 

naprawa wad produkcyjnych. Natomiast 

kontrakty pozwalają na naprawę elementów 

zużywających się podczas codziennej eksplo-

atacji samochodów. 

Co miesiąc

Programy serwisowe poszczególnych 

fi rm mają podstawową cechę wspólną. Jest 

nią miesięczna opłata. W  Scanii oprócz 

miesięcznej raty można także płacić kwar-

talnie. W większości fi rm można też rozli-

czać się z kontraktu wraz z ratą leasingową. 

Kontrakty wszystkich fi rm obejmują zasię-

giem całą Europę.

Koszty kontraktów różnią się między 

sobą nie tylko ze względu na ich rodzaje, ale 

także na liczbę pokonywanych kilometrów, 

rodzaj pojazdu i transportu, jaki jest wyko-

nywany. Najtańsze kontrakty dla pojazdów 

użytkowanych w  transporcie międzynaro-

dowym kosztują 250 zł miesięcznie netto. 

W zamian dostaje się zbiór podstawowych 

czynności, takich jak: okresową wymia-

nę olejów i  fi ltrów, regulację refl ektorów, 

uzupełnienie płynów. W  razie potrzeby 

wymieniane są także paski klinowe i pióra 

wycieraczek. Dodatkowej dopłaty wyma-

gają programy połączone z  naprawami. 

Otrzymujemy w  nich nie tylko okresowe 

przeglądy, ale także zapewnienie o  na-

prawie w przypadku awarii. Zalicza się tu 

większość napraw związanych z  układem 

napędowym, osiami oraz sporo z  osprzę-

tem. Ostatnią z  możliwości jest pełen pa-

kiet – oczywiście najdroższy – w  którym 

znajdują się wszystkie pozostałe usługi 

naprawcze, niekiedy nawet z  włączeniem 

napraw uszkodzonych opon. W topowych 

kontraktach nie zostaniemy policzeni za 

dojazd auta serwisowego i  holowanie po-

jazdu do serwisu. U niektórych można na-

wet liczyć na indywidualny odbiór pojazdu 

od klienta i  dostarczenie go do serwisu, 

zabezpieczenie ładunku na czas naprawy, 

a  nawet przeładowanie ładunku na inny 

pojazd i dostarczenie go do odbiorcy. 

Należy podkreślić, że podczas trwania 

takich umów odpada ryzyko związane 

z awariami spowodowanymi zaniedbaniem 

okresowych przeglądów. Klient zawierający 

umowę ma także preferencyjne stawki ob-

sługi serwisowej i rabat na części zamienne. 

Wszystkie materiały eksploatacyjne speł-

niają wymagania jakościowe producenta, 

a części stosowane przy naprawach są ory-

ginalne. Pojazd z  taką historią serwisową 

jest później łakomym kąskiem na rynku 

wtórnym. 

A czego może nie dotyczy kontrakt? Naj-

częściej umowy nie obejmują elementów, 

które uległy zniszczeniu przez zaniedbanie 

użytkownika bądź właściciela pojazdu. Je-

żeli więc kierowca zaniedba kontrolę oleju 

silnikowego i będzie jeździł ze świecącą się 

kontrolką ciśnienia, powstałe w ten sposób 

uszkodzenia nie będą podlegały naprawie 

tak rozliczanej.

Bezcenny cennik

Scania proponuje trzy pakiety. Jako jedyna 

podaje startowe koszty swoich programów. 

Podstawowy jest Pakiet Przeglądowy, zapew-

niający utrzymanie pojazdu w  ruchu przy 

minimalnych kosztach (już od 3,45 gr/km

w zależności od czasu trwania umowy, spe-

cyfi kacji pojazdu i warunków eksploatacji). 

Zawsze w formie
Istnieje łatwy sposób na zwiększenie dyspozycyjności 
samochodów ciężarowych. Jednocześnie prowadzi on 
do obniżenia tzw. kosztu posiadania i poprawia kontrolę 
finansową przedsiębiorstwa. Kontrakty serwisowe.

Utrzymanie bezawaryjności pojazdów 
na drodze, przy minimalnej, koniecznej 
liczbie obsług serwisowych oraz napraw, 
jest priorytetem dla wszystkich. Redukcja 
kosztów, wzrost efektywności, zwiększe-
nie wydajności i rentowności pojazdów 
to po prostu optymalizacja wydajności 
posiadanego taboru samochodowego. 

Ciężarówki objęte kontraktem serwisowym znajdują się najczęściej na europejskiej liście serwisu 24h. 
W przypadku wystąpienia awarii, pomoc udzielana jest w pierwszej kolejności, a klient nie musi wystawiać 
gwarancji płatności. Do napraw używane są wyłącznie oryginalne części zamienne. Są one dokonywane 
w jednym z wielu tysięcy autoryzowanych warsztatów w całej Europie.
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Po podpisaniu umowy z wybranym warsz-

tatem, klient otrzyma plan zalecanych prze-

glądów technicznych pojazdu, oparty na 

specyfi kacji i realnych warunkach jego pra-

cy. Drugi, bardziej rozbudowany to Pakiet 

Mobilny, dedykowany tym, których pojazdy 

są objęte rozszerzonym zabezpieczeniem 

producenta na układ napędowy (kosztu-

je od 4,55 gr/km). Obejmuje on planowe 

przeglądy techniczne pojazdu oraz kontrole 

i naprawy podzespołów związane z normal-

ną eksploatacją pojazdu, takich jak: cierne 

elementy układu hamulcowego i  sprzęgła, 

elementy zawieszenia (w  tym kabiny), do 

których należą amortyzatory, miechy po-

wietrzne itd. Tutaj, podczas zaplanowanej 

obsługi serwisanci zapobiegawczo wymie-

niają zużyte elementy eksploatacyjne, co 

pozwala uniknąć niezaplanowanych i kosz-

townych w  skutkach przestojów pojazdów. 

Najwyższym wariantem jest Pakiet Biznes 

(od 5,95 gr/km). Obejmuje on planowe 

obsługi techniczne pojazdu, kontrole i  na-

prawy związane z  normalną eksploatacją 

pojazdu oraz pokrywa koszty usunięcia wy-

nikłych usterek i  awarii. Pakiet Biznes jest 

„szyty na miarę”. Jeżeli przytrafi  się usterka 

lub awaria, będzie ona usunięta na terenie 

całej Europy. Scania Assistance, holowanie 

pojazdu na terenie Polski oraz całej Europy 

liczone na specjalnych warunkach, jest ob-

jęte tym pakietem.

Wszystkie powyższe pakiety można wzbo-

gacić o: legalizację tachografu (odbywającą się 

co 2 lata), szkołę jazdy dla kierowcy, coroczne 

badanie techniczne (w wybranych punktach 

serwisowych) oraz przeglądy naczep.

Obietnica na 100%

Volvo Trucks, podobnie jak jego szwedzki 

konkurent, proponuje trzy pakiety serwiso-

we. Niebieski Kontrakt Serwisowy gwaran-

tuje przeprowadzenie obsług zapobiegaw-

czych i  objęcie samochodów ciężarowych 

ustalonym planem serwisowania. Wraz 

z klientem sporządzany jest harmonogram 

wizyt w serwisie i napraw samochodu. Ramy 

czasowe i zakres umowy są dopasowywane 

indywidualnie, co oszczędza czas i wysiłek, 

jaki poświęcany jest na kwestie serwisowe. 

Bogatszym kontraktem jest Srebrny Kon-

trakt Serwisowy obejmujący całą obsługę 

zapobiegawczą i  naprawy układu napędo-

wego. Najlepszy pakiet to Złoty Kontrakt 

Serwisowy. To obsługa zapobiegawcza, na-

prawy nieplanowe, kalendarz serwisowy, 

funkcjonalność online oraz zapewnienie 

dyspozycyjności na najwyższym możliwym 

poziomie, nawet 100%. Jeżeli nie uda się 

fi rmie zapewnić takiej dyspozycyjności, np. 

w  razie poważnej awarii na drodze, zapro-

ponuje pojazd zastępczy lub wypłaci rekom-

pensatę fi nansową.

Obietnica ta jest możliwa do spełnienia za 

sprawą interfejsu telematycznego (TGW), 

umożliwiającego stacji obsługi zdalne łą-

czenie się z pojazdem. TGW zawiera także 

funkcję VAS On Call (Volvo Action Servi-

ce – pomoc drogowa 24/7). Dlaczego Volvo 

składa taką obietnicę? Niektóre sprawy nie 

powinny wymagać pojawienia się w  stacji 

obsługi. I od teraz nie wymagają. Korzysta-

jąc z łączności online, mechanik może zdal-

nie połączyć się z samochodem ciężarowym. 

Dzięki interfejsowi telematycznemu stacja 

obsługi ma dostęp do informacji, takich jak: 

parametry pracy silnika, przebieg pojazdu, 

zużycie paliwa, kody usterek, warunki jazdy 

i stan najważniejszych podzespołów (klocki 

hamulcowe, sprzęgło, akumulator, osuszacz 

powietrza itp.). Oznacza to, że serwis Volvo 

potrafi  ostrzec o problemie, zanim wystąpi 

ryzyko nieplanowanego przestoju. Będzie 

też już zawczasu doskonale przygotowany 

do wizyty auta w stacji obsługi. A gdy nawet 

zdarzy się nieplanowany przestój na odlu-

dziu, centrum pomocy będzie znało numer 

podwozia i  ewentualne kody usterek w sa-

mochodzie ciężarowym. Będzie więc łatwiej 

mogło pomóc kierowcy.

Według polskich stawek

Dla odmiany MAN oferuje cztery pa-

kiety kontraktów serwisowych: Comfort, 

ComfortPlus, ComfortRepair oraz Com-

fortSuper. Wszystkie w  ramach konser-

wacji i  serwisu obejmują: wymianę oleju 

silnikowego, przekładniowego oraz do osi, 

wszystkich fi ltrów (oleju, paliwa, przeciw-

pyłkowego oraz wkładu osuszacza powie-

trza), regulację ustawienia refl ektorów, 

kontrolę płynu chłodzącego i  hamulco-

wego, oleju hydraulicznego, mechanizmu 

odchylania kabiny kierowcy oraz układu 

kierowniczego. Mechanicy sprawdzają tak-

że płyn akumulatorowy i  przeprowadzają 

tzw. serwis zimowy. Natomiast wszelkie 

naprawy pojazdów związane ze zużyciem 

silnika, skrzyni biegów wraz ze sprzęgłem, 

podwozia, przekładni kierowniczej, zawie-

szenia kół, kabiny, układu hamulcowego 

czy instalacji elektrycznej mogą być doko-

nywane przy zakupie tylko ostatnich dwóch 

droższych pakietów. Obejmują one także 

Sprzedawcy nowych ciężarówek oferują róż-
ne stopnie usług objętych kontraktem. Podsta-
wowy obejmuje zazwyczaj tylko czynności 
związane z okresowymi przeglądami (wymianę 
olejów, filtrów, wycieraczek itp.). Rozszerzony 
dodatkowo zawiera w sobie naprawy (np. 
naprawa osi, podstawowych elementów silnika 
itp.). Pełny obejmuje niemal całą mechanikę 
oraz inne elementy, jak holowanie czy koszt 
wezwania auta serwisowego.

Użytkownicy pojazdów przede wszystkim kierują się kryterium lokalizacji, co pozwala lepiej
wykorzystać posiadane środki transportu, lepiej planować przestoje i ograniczyć bezpośrednie
koszty przemieszczania pojazdów.
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Narzędziem dodatkowym dla klientów 

oprócz kontaktu telefonicznego, pozwala-

jącym śledzić aktualny status wykonywania 

zlecenia jest Tracking Link. Pod tą nazwą 

kryje się automatycznie generowana in-

formacja elektroniczna wysyłana na adres 

e-mail klienta w  chwili przyjęcia zlecenia 

przez Mobile24. In-

formacja ta zawiera 

link, którego aktywa-

cja pozwala spraw-

dzić aktualny status 

wykonywania zlece-

nia bez konieczności 

kontaktu telefonicz-

nego z  Centrum Ser-

wisowym Mobile24. Jest to bardzo wygodne 

narzędzie informujące o krokach zlecenia tj. 

przewidywanym czasie przybycia mechani-

ka na miejsce awarii albo rzeczywistym ter-

minie zakończenia naprawy.

Doświadczenie

Aby zagwarantować mobilność i  zacho-

wanie wysokiej wartości swojej fl oty, Mer-

cedes od 20 lat oferuje usługę CharterWay 

Service. Dziś to jeden z  bardziej rozbudo-

wanych programów zapewnienia mobilno-

ści fl otom pojazdów ciężarowych na rynku. 

Umowy serwisowe CharterWay składają się 

z  6 pojedynczych segmentów – zaczynając 

od wydłużonej gwarancji po możliwie kom-

pletny pakiet serwisowo-naprawczy. Na ży-

czenie oferowany jest ponadto samochód 

zastępczy oraz wymiana i serwis ogumienia. 

Poszczególne produk-

ty CharterWay Servi-

ce są dobrane w  taki 

sposób, aby spełnić 

potrzeby zarówno du-

żej fl oty w transporcie 

dalekobieżnym, jak 

i  działającej lokal-

nie, niewielkiej fi rmy. 

Wszystkie produkty CharterWay Service 

powiązane są obsługą poprzez kartę Char-

terWay ServiceCard.

Najprostszy pakiet Service BestBasic obej-

muje przeglądy okresowe pojazdu według 

systemu Flexible Service System lub książki 

obsługi pojazdu. Service Extend za przystęp-

ną cenę wydłuża gwarancję na układ napę-

dowy ciężarówki poza okres gwarancyjny dla 

nowego samochodu. Dzięki temu auta są do-

datkowo zabezpieczone przed nieprzewidy-

walnymi kosztami naprawy do 48 miesięcy 

i przebiegów do 600 000 km. Service Extend-

pokrycie kosztów holowania do 1500 euro 

netto. Dokupić można także pakiet zużycia 

podwozia, serwis opon, serwis holowania 

i  dowozu, a  nawet konserwację nadwozia 

i nadbudowy, jak np. platformy załadunko-

wej, żurawia itp. Wszystkie kontrakty mogą 

zostać dowolnie skalkulowane – dla terenu 

Polski lub na całą Europę. Możliwe jest rów-

nież skalkulowanie kontraktu na warun-

kach polskich i  w  przypadku konieczności 

przeprowadzenia naprawy za granicą, klient 

dopłaca jedynie różnicę wynikającą z  in-

nych stawek za robociznę na terenie Europy 

Zachodniej. Z  kolei interwencja na trenie 

Polski odbywa się bez jakichkolwiek dopłat. 

To właśnie te kontrakty cieszą się u MAN-a

największą popularnością.

Warto jednak zwrócić uwagę, że w  przy-

padku dwóch droższych pakietów bez dopła-

ty dostępny jest Serwis Mobile24 (wraz z ry-

czałtem za obsługę). To ważne, bo wówczas 

klienci każdorazowo dzwoniąc na Mobile24, 

łączeni są bezpośrednio z konsultantem ob-

sługującym zgłoszenie w języku polskim. Po 

zgłoszeniu priorytetem jest udzielić pomocy 

na drodze najszybciej, jak to jest możliwe. 

Firma stale poprawia swój średni czas dojaz-

du na miejsce awarii od chwili przyjęcia zle-

cenia. Wzorowy to obecnie 65 min.

Marka

Język 
polski 

w assis-
tance

Śle-
dzenie 

naprawy 
przez 

internet

Standardowa 
gwarancja

Rozszerzona 
gwarancja

Maks. dłu-
gość kontrak-
tu serwiso-

wego

Zakres 
działania 
kontrak-

tu

Liczba ofe-
rowanych 
kontraktów 
serwiso-

wych

Sposób 
rozliczenia

DAF tak tak Dla konfiguracji osi 
4x2 i 6x2 – 3 lata w 
tym 1 rok na cały po-
jazd, kolejne 2 lata 
tylko układ napędowy

Do 3 lat na cały 
pojazd

8 lat / 1,2 mln 
km

Europa 6 Miesięczny (możli-
wość jednorazowo 
z góry lub w racie 
leasingowej)

Iveco tak tak 1 rok na cały pojazd, 
2 lata na układ napę-
dowy

Układ napędowy 
i lakier kabiny do 
5 lat tylko wraz z 
kontraktem serwi-
sowym

6 lat Europa 6 Miesięczny (możli-
wość jednorazowo 
z góry lub w racie 
leasingowej)

MAN tak tak 1 rok na cały pojazd, 
2 lata na układ napę-
dowy bez limitu km, 3 
lata na układ napędo-
wy do 450 tys. km

Do 5 lat na cały 
pojazd / do 800 
tys. km

10 lat Europa 4 Miesięczny, w ra-
cie leasingowej 
lub najmu, opłata 
jednorazowa lub 
opłata zawarta w 
cenie pojazdu

Mercedes-
-Benz

Tak, ca-
łodobowa 
infolinia 

CAC

nie 1 rok na cały pojazd, 
3 lata na układ napę-
dowy, do 450 tys. km

Na ciągnik siodło-
wy do 4 lat lub do 
600 tys. km

8 lat / 1 mln km Europa 6 Miesięczny (możli-
wość jednorazowo 
z góry)

Renault tak tak 1 rok na cały pojazd, 
2 lata na układ napę-
dowy do 300 tys. km

Do 3 lat / do 450 
tys. km z kontrak-
tem serwisowym

1 mln km Europa 2 Każdy wariant

Scania tak nie 1 rok na cały pojazd Negocjowana in-
dywidualnie np. do 
2 lat na układ na-
pędowy (bez poj. 
budowlanych)

Nie ma 
ograniczeń

Europa 3 Miesięczny, kwar-
talny lub w racie 
leasingowej

Volvo tak tak 1 rok na cały pojazd, 
2 lata na układ napę-
dowy do 300 tys. km

Do 3 lat / do 450 
tys. km z kontrak-
tem serwisowym

1 mln km Europa 3 Każdy wariant

Porównanie programów serwisowych dla klientów nowych pojazdów użytkowych

W tej chwili nie ma importera, który nie ofe-
rowałby programu Assistance. We wszyst-
kich przypadkach może z niego skorzystać 
zarówno posiadacz nowego, jak i używane-
go pojazdu. Inną z usług, którą można do-
kupić do nowego pojazdu, jest gwarancja 
naprawy w określonym czasie. Trwa ona 
z reguły od 12 do 48 godz.
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Plus to przedłużenie gwarancji bezpłatnych 

napraw całego pojazdu w zakresie ściśle zde-

fi niowanych części i podzespołów. Zabezpie-

czenie obejmuje te elementy, które podlegają 

gwarancji na nowy pojazd. Kolejny pakiet 

Service Select łączy zalety przedłużonej gwa-

rancji na układ napędowy, jak w  pakiecie 

Service Extend, z ofertą przeglądów technicz-

nych z pakietu Service BestBasic. W efekcie 

to połączenie zapewnia pojazdowi jeszcze 

większą mobilność. W  koszty umowy wli-

czone są tu ceny wszystkich części potrzeb-

nych do przeglądów technicznych. Jeszcze 

lepszy jest Service SelectPlus. Łączy przedłu-

żoną gwarancję na pojazd z  ofertą przeglą-

dów technicznych. Najlepszym wyborem jest 

pakiet Service Complete. To kompleksowe 

zabezpieczenie pojazdu. Jego zakres pokry-

wa wszystkie prace związane z  serwisowa-

niem pojazdu, takie jak przeglądy okresowe, 

naprawy o  charakterze gwarancyjnym oraz 

wymiana części eksploatacyjnych. Obejmuje 

zabezpieczenie dla okresów do 96 miesięcy 

i przebiegów do 1 mln km.

Wizjonerzy

W  DAF-ie usługi związane z  pakietami 

serwisowymi nazywane są MultiSupport. 

Do wyboru jest ich sześć. Najprostsza to 

MultiSupport Care+, która obejmuje kom-

pleksową i profi laktyczną obsługę serwiso-

wą. Tutaj, dzięki doświadczeniu i  wiedzy 

serwisanci DAF potrafi ą wcześniej wykryć 

oznaki potencjalnych problemów, co umoż-

liwia uniknięcie późniejszych kosztownych 

awarii. Pułap wyżej jest usługa MultiSup-

port Xtra Care, która obejmuje komplek-

sową profi laktyczną obsługę serwisową, 

konieczne naprawy układu napędowego 

pojazdu oraz pomoc w  razie awarii. Przez 

okres nawet 8 lat gwarantuje pewność 

przeprowadzanej na czas obsługi serwiso-

wej, wysokiej jakości napraw i  maksymal-

ną dostępność pojazdu. Jeszcze wyżej jest 

MultiSupport Flex Care, która obejmuje 

kompleksową profi laktyczną obsługę serwi-

sową i niezbędne naprawy całego pojazdu, 

w  tym wymianę części eksploatacyjnych. 

Usługa ta zapewnia naprawy i konserwacje, 

które obejmują większość spraw związanych 

z  serwisem ciężarówki. Najdroższy pakiet 

MultiSupport Full Care zapewnia kom-

pleksową profi laktyczną obsługę serwisową 

i niezbędne naprawy całego pojazdu, w tym 

wymianę części eksploatacyjnych, pomoc 

w  razie awarii, obowiązkowe przeglądy 

techniczne, a  także produkty opcjonalne. 

Usługa ta to znacznie więcej niż tylko na-

prawy i  przeglądy. To wszystkie czynności 

związane z monitorowaniem pojazdu i kon-

trolą kosztów. DAF ponadto oferuje jeszcze 

pakiety gwarancyjne Warranty Plus. Multi-

Support Warranty Plus – Driveline obejmu-

je konieczne naprawy układu napędowego, 

a  MultiSupport Warranty Plus – Vehicle 

– niezbędne naprawy całego pojazdu.

Układanka

Nieustanne wysiłki podejmowane przez 

fi rmę Iveco w  celu zaoferowania klientom 

najlepszej obsługi serwisowej zaowocowały 

powstaniem programu „Elements”, czyli sze-

rokiej gamy pakietów serwisowych dostoso-

wanych do indywidualnych potrzeb, opraco-

wanych z myślą o  tym, aby utrzymać pojazd 

w doskonałym stanie technicznym przez cały 

okres użytkowania. Elastyczność programu 

pozwala na wybranie praktycznie dowolnej 

kombinacji głównych „elementów” programu. 

Klienci mogą zaprojektować sobie poziom 

usług, który najlepiej spełni ich oczekiwania.

Iveco oferuje 6 standardowych kontrak-

tów serwisowo-naprawczych: podstawowy 

S-Life, każdy następny jest trochę bardziej 

rozbudowany (M-Life, L-Life, XL-Life, 

2XL-Life) oraz najobszerniejszy 3XL-Life. 

Każdy z tych pakietów można dość dowol-

nie przekonstruować. 

Renault natomiast oferuje dwa kontrak-

ty serwisowe pod nazwą Start & Drive. Po 

podpisaniu takiego kontraktu klient otrzy-

muje pakiet powitalny oraz wystawioną 

przez Renault Trucks indywidualną kartę 

członkowską uczestnictwa w  programie. 

Karta umożliwia korzystanie ze wszystkich 

punktów serwisowych Renault Trucks na 

terenie Europy. 

Skromniejszy program nazywa się Re-

ference. Renault Trucks pamięta o  ter-

minach przeglądów i  pilnuje, aby pojazd 

na czas pojawiał się w  stacji serwisowej. 

Tu także w  czasie przeglądów producent 

ocenia stopień zużycia wszystkich istot-

nych elementów pojazdu i  jeśli pojawia 

się ryzyko, że mogą one nie wytrzymać do 

kolejnego zaplanowanego przeglądu, wy-

mienia je. Posiadając kontrakt Reference, 

nie trzeba martwić się niespodziewanymi 

awariami, jeśli coś wydarzy się na drodze, 

pojazd zostanie naprawiony w  jednym 

z  kilkuset punktów serwisowych w  całej 

Europie. Lepszym wyborem jest program 

Excellence. Oferuje on nie tylko wszystkie 

czynności przeglądowe, pierwszeństwo 

obsługi oraz pogłębioną informację o  sta-

nie technicznym pojazdu, ale również wy-

mianę zużytych części i większość napraw. 

Renault bierze tu pełną odpowiedzialność 

za sprawność pojazdu przez cały okres 

kontraktu. Odpowiada za to polityka pre-

wencyjnej wymiany części. Firma nie cze-

ka aż zużywające się elementy zepsują się 

w trasie. Na wszelki wypadek wymienia je 

zanim zdążą się zużyć i unieruchomić po-

jazd. Bez dodatkowych opłat. W cenę obu 

kontraktów wkalkulowano także Renault 

Trucks Assistance 24/7 na terenie Europy. 

W świecie biznesu transportowego wszyst-

ko jest nakierowane na maksymalizację pro-

duktywności i  redukcję kosztów, czyli naj-

wyższy, możliwy zysk z kilometra przebiegu. 

Kontrakty serwisowe są istotnymi składnika-

mi kompleksowej oferty programów obsługo-

wo-naprawczych producentów, pomyślanych 

jako „szyte na miarę” usług maksymalizują-

cych dostępność pojazdu do wykonywania 

transportu oraz ułatwiających bieżącą kontro-

lę kosztów i  zapewniających bezpieczeństwo 

działalności. ▐

Michał Mariański
Fot. DAF, Daimler, MAN, Renault, 

Scania, Volvo, 

Nieliczne kontrakty obejmują naprawę i wymianę zużytych opon. Ci co mają taką możliwość, 
oferują ją za dodatkową opłatą.

Koszt umowy serwisowej jest zawsze 
niższy od zsumowanej wartości wszyst-
kich napraw i przeglądów wykonywanych 
w tym samym okresie.
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Dostawczy Mercedes jest z nami już 

przeszło 20 lat. Był to wyjątkowo 

burzliwy okres, zarówno dla polskich 

przedsiębiorców, jak i koncernu noszącego 

dziś nazwę Daimler AG, a wcześniej Dai-

mlerChrysler AG. My uczyliśmy się reguł 

gry rynkowej, kreatywności i elastyczności, 

producent ze Stuttgartu w przyspieszonym 

tempie przyswajał wiedzę o zabezpiecze-

niach antykorozyjnych, warunkach nieza-

wodności elektroniki oraz jak omijać łosie. 

Teraz polskie fi rmy okrzepły, wiele z powo-

po mieście i najbliższej okolicy. Przedział 

ładunkowy ma dostateczną wysokość, aby 

można było się wyprostować w środku, 

a duży kąt skrętu kół ułatwia manewrowa-

nie w ciasnych miejscach. Pojedyncze tylne 

koła sprawiają, że przejście między nadkola-

mi jest szerokie. Pozwala nie tylko przewo-

zić tam większe przedmioty, ale przyspiesza 

wymianę towaru, bowiem „wąskie gardło” 

nie jest tak bardzo wąskie jak w wersji na 

„bliźniakach”. 

Porządne wykończenie ładowni, z okła-

dziną sięgającą dachu i listwami do moco-

wania ładunku na ścianach i w podłodze 

jest częścią pakietu Easy Cargo za 4799 zł 

netto. Należą do niego również tylne drzwi 

otwierane o kąt 270 stopni, które same 

kosztują 1403 zł. Do jazdy między gęstą 

zabudową, połączonej z cofaniem z otwar-

tą ładownią są koniecznością. Przy pracy 

o różnych porach przyda się również silne 

oświetlenie sufi towe w postaci dwóch lamp 

LED za 773 zł. 

Drewniana podłoga w połączeniu z okła-

dziną ścian i drzwi ułatwiają utrzymanie 

porządku i chronią samochód przed znisz-

czeniem. Można więc będzie uzyskać za nie-

go wyższą cenę przy odsprzedaży. 

Drobne, a ważne

Ostatnia modernizacja nie zmieniła rady-

kalnie Sprintera. Najlepiej widać to w kabi-

nie, której ogólny plan nie zmienił się ani na 

jotę. Rzucającą się w oczy zmianą jest miłe 

w dotyku, okrągłe wybrzuszenie pośrodku 

kierownicy. 

Funkcjonalnie kabina nadal wyróżnia się 

na rynku ze względu na panujący w niej ład. 

Schowki i skrytki są estetyczne, a przy tym 

całkiem poręczne. Zamontowanie dwuoso-

bowej kanapy pasażerskiej za 1185 zł skut-

kuje dodatkową, dużą skrzynią dostępną 

po uniesieniu siedziska. Składany stolik 

w oparciu pośrodku kosztuje 147 zł ekstra. 

Cenną zaletą kabiny jest łatwość, z jaką 

można przechodzić w poprzek i wychodzić 

z miejsca kierowcy prawą, „bezpieczną” 

stroną samochodu. Wygodne są również 

Pora wstawać
Gabinet z mahoniowym biurkiem nie bierze się znikąd. 
Trzeba się podnieść, gdzieś pojechać. Czasem wiele 
razy. Ciekawe, ile fortun zaczęło się za kierownicą 
Sprintera? A ile się za nią właśnie rodzi? 

dzeniem działa na rynkach zagranicznych. 

A Mercedes? Też dojrzał, czego dowodzi 

najnowszy Sprinter. 

Ulice i okolice

Trzy i półtonowy furgon ze średnim roz-

stawem osi, tzw. „standardowym” i średnim 

dachem jest samochodem uniwersalnym. 

Przy długości bez mała 6 m i objętości ła-

downi ponad 10 m3 jest niezłym samocho-

dem na krótkie i średnie dystanse, do jazdy 

Wzorowy porządek, konwencjonalna forma i schowków 
więcej niż można by podejrzewać. 

Małe, a cieszą: bezpieczniki 
są bardzo łatwo dostępne, 
a wlew płynu do spryski-
wacza świeci dobrym 
przykładem wszystkim 
producentom dowolnego 
typu samochodów. 
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drzwi, które otwierają się niemal 

o kąt prosty, a w dolnej części mają 

poręczne skrytki mieszczące np. trój-

kąt ostrzegawczy. Mówiąc o pomy-

słowych drobiazgach: bezpieczniki 

zostały ulokowane pod pokrywą, na 

zewnętrznym boku podstawy fote-

la kierowcy. Nie trzeba wypatrywać 

oczu, żeby je zidentyfi kować, a potem 

gimnastykować ręki, aby któryś z nich 

wymienić. Jak poprzednio, pokrywa 

korka wlewu paliwa jest zabezpieczo-

na przez zamknięte drzwi kierowcy. 

Sam korek jest na plastikowej lince 

i póki ona nie pęknie, nie ma szans go 

zgubić. 

W równowadze

Miejsce kierowcy zapewnia do-

brą widoczność. Godne pochwały 

są dwuczęściowe lusterka wsteczne, 

których wyprofi lowanie skutecznie 

redukuje martwe pola. Samochód był 

ponadto wyposażony w kamerę cofa-

nia. Umieszczona wysoko na dachu, 

nad tylnymi drzwiami jest chroniona 

w znacznym stopniu przed zabrudze-

niem i uszkodzeniem. 

Pozycja za kierownicą jest typowa ra-

czej dla ciężarówek, choć kierownica jest 

niewielka. W zwykłych warunkach, na-

wet w mieście nie jest konieczne odrywa-

nie rąk od wieńca, chyba że przy ciasnym 

skręcie. Układ kierowniczy równoważy 

czułość wspomagania ze stabilnością 

prowadzenia przy dużej prędkości. Za-

wieszenie niezależne tylko z przodu nie 

sprawia niespodzianek. Poziom komfor-

tu zależy m.in. od stopnia załadownia po-

jazdu – im więcej tym lepiej – lecz ogól-

nie jest dobry. 

„Krótka” jedynka jest typowa dla tego 

typu samochodów dostawczych. Silnik jest 

mocny, ale czerpanie do dna z jego osią-

gów skutkuje wysokim spalaniem. Trzeba 

uważać przy zmianie przełożeń, bo łatwo 

znaleźć się w takim przedziale obrotów, 

który powoduje tylko hałas, a nie skutecz-

ne rozpędzanie. Skrzynka biegów jest tak 

zestopniowana, żeby możliwa była wygod-

na jazda ekonomiczna, bez wchodzenia na 

wysokie obroty. Warto nadmienić, że choć 

Mercedes oferuje standardowe przełożenie 

tylnego mostu, można zmienić je, dosto-

sowując do typowych warunków eksplo-

atacji i to nie ponosząc dodatkowej opłaty. 

Do wyboru są 4 możliwości, od 3,692 do 

4,727. 

Używając Sprintera na stołecznych uli-

cach oraz na 20-, 30-kilometrowych od-

cinkach dróg szybkiego ruchu, uzyskaliśmy 

średnie spalanie 11,7 l/100 km. Najwyższe, 

w mieście przy temperaturze ze-

wnętrznej dochodzącej do –10°C wy-

niosło wg komputera pokładowego 

13,5 l/100 km. Najniższe, jakie zano-

towaliśmy po przejeździe trasą szyb-

kiego ruchu to 9,05 l/100 km. 

Powaga i cena 

Sprinter zadomowił się na rynku 

minibusów, jako najpopularniejsze 

w Polsce podwozie do ich budo-

wy. Bez wątpienia jego powodzenie 

w przewozach osobowych wynika 

nie tylko z cech praktycznych, ale 

również magii trójramiennej gwiazdy 

oraz szerokiej dostępności pojazdów 

pod zabudowę. Craft er, który prze-

cież jest jego „bliźniakiem”, nie od-

niósł takiego sukcesu. 

W innych zastosowaniach Merce-

des daje się wyprzedzić konkuren-

tom. Niektórych zainteresowanych 

może zrażać tylny napęd, innych 

cena – i to nie tyle samochodu, co 

jego wyposażenia opcjonalnego. 

Nie zmienia to faktu, że Sprinter, 

który standardowo ma system Ada-

ptive ESP, Crosswind Assist (zapo-

biegający skutkom podmuchów bocznego 

wiatru) oraz układ wspomagania nagłego 

hamowania BAS, należy do wyjątkowo 

bezpiecznych i „wybaczających” pojaz-

dów. Zarówno zarabiającym w pocie czoła 

początkującym biznesmenom, jak i licz-

nym pracownikom dużych, uznanych fi rm 

może nie raz uratować skórę. Idą za nim 

również zalety praktyczne oraz wygodne, 

dobrze zorganizowane wnętrze. Sprinter 

jest dojrzałym samochodem. Zadebiutował 

w 1995 r. i mając 21 lat nawet w Stanach 

Zjednoczonych, gdzie jest oferowany także 

pod marką Freightliner, jest uznawany za 

pełnoletniego. ▐

Michał Kij
Fot. R. Romaniuk

Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI furgon

Dmc (kg) ..........................................................................3500
Masa własna (kg) ............................................................2325
Ładowność (kg) ...............................................................1175
Objętość ładowni (m3) ......................................................10,5
Długość ładowni (mm) .....................................................3365
Maks. szer. ładowni/między nadkolami (mm).........1780/1350
Maksymalna wysokość ładowni (mm) .............................1940
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) ...................637
Wymiary drzwi w świetle: szerokość × wysokość (mm)
 Tylnych ...........................................................1565 × 1840
 Bocznych .......................................................1300 × 1820
Rozstaw osi (mm) ............................................................3665
Długość/szerokość/wysokość (mm) ..............5926/1993/2820
Średnica zawracania (m) ..................................................13,6
Liczba miejsc .........................................................................3
Silnik .............................................................OM 651 DE22LA
Liczba cylindrów ....................................................................4
Pojemność (cm3) .............................................................2143
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) ..................163/120/3800
Maks. mom. obrotowy (Nm/obr/min) ..............360/1400÷2400
Typ skrzyni biegów/liczba przełożeń ......................... ręczna/6
Prędkość maksymalna* (km/h) ............................................bd
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) .......................................7
Gwarancja ...................................................................... 2 lata
Przeglądy ...............................co 60 tys. km lub na wezwanie 
  .................................................................systemu Assyst, 
  ....................................... zależnie od eksploatacji pojazdu
Cena wersji podstawowej (zł netto) ............................112 626

*według danych producenta

Pakiet Easy Cargo, który 
zawiera tylne drzwi 
otwierane o kąt 270 stopni, 
drewnianą podłogę, sklejkę 
zabezpieczającą ściany 
oraz listwy do mocowania 
ładunku znacznie podnosi 
funkcjonalność Sprintera. 

Szeroka półka pod dachem 
i głęboka skrzynia pod 
dwuosobową kanapą umożliwiają 
przewożenie w kabinie rzeczy 
dużych i nieporęcznych. 
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Wystarczy, że ma prawie 5,2 m długo-

ści, co dyskwalifi kuje go z  prosto-

padłego parkowania w  niektórych 

zaułkach. Za to felgi „dziewiętnastki” w po-

łączeniu z  prześwitem liczącym bez mała 

ćwierć metra sprawiają, że nie obawia się 

nadmie rnie wybrzuszonych krawężników. 

Biały lakier jest niepraktyczny, ale wciąż 

modny. Utrzymując go w czystości, możesz 

liczyć na „efekt białych trampek” i „grande 

szacun na dzielni”. 

Biel kliniczna

Zasadniczo auto jest do pracy, ale nieźle 

to ukrywa. Srebrzyste orurowania i  czarny 

pas „Ultimate” na dole mają przede wszyst-

kim znaczenie dekoracyjne. Rzeczowy, wy-

gładzony styl Amaroka nosi w  sobie wiel-

komiejskiego ducha. Niemniej solidne rury 

wzdłuż progów mogą przydać się w dziczy, 

aby samochód łatwiej prześliznął się nad 

zbyt ambitnie wybraną „hopką”. Stały na-

pęd obu osi zapewnia centralny mechanizm 

różnicowy Torsen. W przeciętnych warun-

kach 60% momentu obrotowego dociera 

do tylnej osi, a 40% do przedniej. Elektro-

niczny układ, który przyhamowuje ślizga-

jące się koło lub koła, odgrywa rolę kom-

pletu blokad mechanizmów różnicowych. 

Na życzenie Volkswagen montuje jedynie 

mechaniczną blokadę tylnego mostu, którą 

włącza się przyciskiem umieszczonym na 

tunelu środkowym. Obok ulokowano pozo-

stałe guziki sterujące układem napędowym. 

Wszystko poukładane, czyli Volkswagen 

Ordnung rulezzz! Samochód na zdjęciach 

ma wspomnianą blokadę, a  także układ 

utrzymujący stałą prędkość na zjeździe. 

180-konny, choć zaledwie dwulitrowy 

silnik Diesla jest najmocniejszy w  gamie. 

400 Nm to sporo i w połączeniu z typową, 

automatyczną skrzynią z  przekładnią hy-

drokinetyczną może obrócić kołami szyb-

ciej, niż by się chciało. Tym bardziej, że ASR 

można wyłączyć. Zresztą ABS, ASR i  ESP 

dezaktywują się automatycznie po załącze-

niu blokady tylnego mostu. Amarok 4Mo-

tion z „czarną czwórką” w emblemacie jest 

nader sprawny na wertepach. Przypomnę, 

że tańsze modele z  dołączanym napędem 

kół przednich oznaczone są „czerwoną 

czwórką”. Bezobsługowy niemal układ na-

pędowy pomaga skupić się na obserwacji 

drogi i uodparnia Volkswagena na niespo-

dzianki na szlaku. 

Skrzynka fi rmy ZF ma 8 przełożeń, któ-

re kierowca może zmieniać ręcznie, chcąc 

jeździć dynamiczniej. „Automat” dąży do 

ograniczenia spalania i  przy łagodnym 

traktowaniu pedału gazu dobiera przeło-

żenie tak, aby silnik nie wchodził na wy-

sokie obroty. Czas zmiany przełożenia jest 

krótki, choć fani dwusprzęgłowej skrzyni 

DSG być może będą lekko zawiedzeni zwło-

ką. Niemniej fi zyki nie da się oszukać. Na 

autostradowej trasie Warszawa – Poznań 

– Warszawa połączonej z krążeniem po obu 

miastach, Amarok spalił wg wskazań kom-

putera 14÷16 l/100 km. 

Jednak na czysto

Skrzynia ładunkowa jest ślicznie wykoń-

czona czarną, matową, mało brudzącą się 

Drzwi do lasu?
Napęd obu osi i automatyczna skrzynia biegów? 
Wygląda to na zestawienie „dla opornych”, ale Amarok 
Ultimate 4Motion jest samochodem, który po prostu 
nie chce sprawiać kłopotów. 

Volkswagen Amarok

Własności terenowe
Kąt natarcia ...........................................28o

Kąt zejścia ..........................................23,6o

Kąt rampowy .........................................23o

Głębokość brodzenia (mm) .............do 500
Prześwit (mm) ......................................249
Zdolność pokonywania wzniesień
Wzdłużnych ...........................................45o

Poprzecznych ........................................50o
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wanienką z  tworzywa. Wygląda dobrze, 

działa jeszcze lepiej. Ułatwia ładowanie i roz-

ładowywanie rzeczy oraz doskonale chroni 

blachy nadwozia. Tylna klapa blokowana 

centralnym zamkiem – a co! – jest podtrzy-

mywana w  rozłożonej pozycji na mocnych 

linkach. Nie ma kłopotu z  przewożeniem 

rzeczy dłuższych niż przekątna podłogi 

skrzyni. W Stanach do pikapa można kupić 

płotek montowany na rozłożonej klapie, do-

datkowo zabezpieczający ładunek. U nas taki 

gadżet nie występuje, a najpewniej jest niele-

galny. Za to na skrzyni Amaroka są uchwyty 

do mocowania przewożonych przedmiotów 

pasami lub linami oraz gniazdko 12 V. 

Można by chwytać się za bary z kamienia-

mi na podmurówkę czy pniakami z karczo-

wiska na meble ogrodowe tudzież podpałkę 

i wrzuciwszy je z zamachem na skrzynię, nie 

martwić się o auto, gdyby nie małe „ale”… 

Potem samemu trzeba wsiąść, a  w  utytła-

nym ciuchu jakoś głupio. Za zagłówkiem 

fotela kierowcy jest wprawdzie wieszak, 

jednak spodni się raczej nie zdejmie, a  fo-

teli z welurowym środkiem szkoda. Wieszak 

też bardziej marynarkowo-płaszczowy niż 

kurtkowo-roboczy. 

Wewnątrz panują wprawdzie praktyczne 

szarości i  surowa, utylitarna estetyka, jed-

nak nuta luksusu jest wyczuwalna. Osta-

tecznie można rzucić brudy na podłogę 

z  tyłu. Złożywszy oparcie tylnej kanapy, 

dzielone w  proporcji 2:1, stworzymy do-

datkowy, bagażnik, który nie 

jest już jednak tak odporny 

na kurz i błoto jak skrzynia. 

Schowki w  kabinie zaled-

wie wystarczają na drobne 

przedmioty osobiste i  prze-

kąski. Narzędzia – najwyżej 

w walizkach i skrzynkach na 

podłodze z tyłu. 

Konstruktorzy pomyśleli 

za to o  łatwym dostępie do 

płynów „życiowych” w  ko-

morze silnika. Krawędź błot-

ników jest wysoko, ale wlewy 

płynu do spryskiwacza i  do 

układu chłodzenia są tuż 

przy niej. 

Relaks po zajęciach

Na długich trasach Ama-

rok jest wygodny, jak pra-

wie każdy samochód o  tej 

masie i rozmiarach. Zwykłe 

zawieszenie ze sztywną osią 

z tyłu nie wadzi, choć należy pamiętać, że 

to nie niski sedan. Pikap Volkswagena do-

cenia spokojnych kierowców. Czyni wyją-

tek dla miłośników dobrych przyspieszeń, 

choć w  zawodach na ćwierć mili raczej 

by nie powalczył. Jest dobry, ale są lepsi. 

Niektórzy noszą nawet ten sam znaczek na 

przedzie. 

A  zatem jednak roboczy? Może wszak 

holować przyczepę o  masie całkowitej do-

chodzącej do 3,2 t. Prawdę rzekłszy Volks-

wagenowi udała się hybryda. Bardzo dobrze 

skrojony, estetyczny pikap z  istotnymi za-

letami praktycznymi. W  bogatej odmianie 

Ultimate ma ciekawy wystrój, ale nadal 

można nim transportować przedmioty, 

które w  kombi czy SUV-ie byłyby uciążli-

we. Układ napędowy nie zawodzi w terenie 

i jest więcej niż satysfakcjonujący na szosie. 

Biały lakier? Cóż, wobec przepowiadanego 

ocieplenia klimatu będzie jak znalazł! ▐

Michał Kij
Fot. R. Romaniuk

Volkswagen Amarok Ultimate 4Motion 

Dmc (kg) .......................................................................... 2820
Masa własna (kg) ............................................................ 2068
Ładowność (kg) ................................................................. 752
Długość ładowni (mm) ..................................................... 1555
Użytecz. szer. ładowni/między nadkolami (mm) .... 1620/1222
Użytecz. wysokość ładowni (mm) ..................................... 508
Wysokość podłogi ładowni nad jezdnią (mm) ................... 780
Rozstaw osi (mm) ............................................................ 3095
Długość/szerokość/wysokość (mm) .............. 5181/1954/1834
Średnica zawracania (m) ................................................ 12,95
Liczba miejsc ......................................................................... 5
Silnik 2,0 BiTDI 
Liczba cylindrów .................................................................... 4
Pojemność (cm3) ............................................................. 1968
Moc maksymalna (KM/kW/obr/min) .................. 180/132/4000
Maks. moment obrotowy (Nm/obr/min) .................... 400/1750
Typ skrzyni/liczba biegów ...............................automatyczna/8
Czas rozpędzania 0-100 km/h (s)* ................................... 11,3
Prędkość maksymalna* (km/h) .......................................... 179
Średnie zużycie paliwa* (l/100 km) .................................... 8,2
Gwarancja ...................... 2 lata, na powłokę lakierniczą 3 lata
Przeglądy .......................................wg wskazań wyświetlacza 
   ..................... (maksymalnie co 2 lata) lub co 20 tys. km
Cena brutto wersji podstawowej (zł)........................... 163 704

*według danych producenta

Oparcie tylnej kanapy można złożyć, aby przewieźć coś dużego, a delikatnego. 
Wieszak za fotelem kierowcy przyda się na marynarkę. 

Wanienka w skrzyni jest „ucywilizowana”. 
Ma nie tylko uchwyty do mocowania 
ładunku, ale i gniazdko 12 V. 

Wskaźniki podświetlają się na biało, co komponuje się z wyglądem auta i jest przyjazne dla 
oka. W wyposażeniu był układ wspomagający manewrowanie oraz kamera cofania – przy tak 
dużym i wysokim aucie, rzecz bardzo przydatna. 
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„„NN  ie obchodzi mnie jak, ale zamie-

 rzam wprowadzić moje Iveco Po-

 werstar na najwyższe podium. Do 

góry nogami, wybebeszone na lewą stronę 

– nie ważne. Aby być pierwszym, po pierw-

sze musisz dojechać – powiedział Gerard de 

Rooy po dwunastym, przedostatnim etapie 

rajdu. – Mam spory zapas czasu i jak będzie 

trzeba dociągnę do mety nawet na dwójce.” 

Musiałoby dojść do serii bardzo niefor-

tunnych zdarzeń, żeby nie dojechał. W tym 

momencie zwycięstwo miał już w kieszeni. 

De Rooy Super Stars

Na Dakar 2016 de Rooy przygotował 

jedyną w swoim rodzaju „superdrużynę”. 

Oprócz niego za kierownicami pięciu star-

tujących ciężarówek zasiedli: Czech Aleš 

Loprais (nr 503), który zjadł zęby na Daka-

rze, prowadząc Tatrę, doskonale obeznany 

z terenem Argentyńczyk Federico Villagra 

(514), Holender Ton van Genugten (516) 

uczestniczący w rajdzie od 2013 r. począt-

kowo jako mechanik oraz Hiszpan Pep Vila 

(518), weteran sportów motorowych, który 

szlify zdobywał przeszło 30 lat temu za kie-

rownicą motocykla – to był jego dziewiąty 

Rajd Dakar. Gerard de Rooy startował z nu-

merem 501. Towarzyszył mu Katalończyk 

Moisès „Moi” Torrallardona jako pilot oraz 

Darek Rodewald z Olesna w roli mechani-

ka. Ogółem zespół tworzyło 17 ciężarówek

i 50 osób reprezentujących sześć narodowości. 

1 stycznia o 7 rano odbyła się kontrola 

techniczna. „Nie poświętowaliśmy hucznie 

w Sylwestra. Tylko kameralny grill, a po-

tem test ciężarówek” – opowiadał de Rooy, 

który w ferworze przygotowań zapomniał 

zabrać… prawo jazdy! W sobotę, 2 stycz-

nia miał odbyć się prolog, który decydował 

o kolejności startu do pierwszego etapu. 

Zbyt odległa pozycja wróżyła kłopoty. Dro-

gi na pierwszym odcinku były zbyt wąskie 

do wyprzedzania. Jednak etap odwołano ze 

względu na złą pogodę. 

Mój pierwszy raz 

Po drugim etapie w pierwszej dzie-

siątce zmieściły się cztery ciężarówki ze-

społu. Trzy spośród nich nie opuściły jej 

do końca rajdu. Jedynie Pep Vila odsta-

wał, ale i on pięciokrotnie załapał się na 

10. miejsce na poszczególnych etapach. 

Ostatecznie cały rajd ukończył właśnie 

na 10. pozycji. 

„Nie byłem w 100% sprawny 

kondycyjnie. W nocy mia-

łem gorączkę i wstałem 

z potężnym bólem głowy” 

– skarżył się de Rooy. Sto-

czył pojedynek z Kamazem 

Ajrata Mardiejewa. „Byłem 

blisko, ale nie tak blisko, aby 

wyprzedzić. Problemem był 

kurz. Między nami było też kilka 

samochodów. Nie chciałem ry-

zykować. Trzymałem się za nim 

i to na razie mi wystarczyło.” 

Po dniu „suchym” nadszedł 

„mokry”. Miejscami deszcz 

zmył drogę. Kierownictwo raj-

du podjęło decyzję o skróceniu 

trzeciego etapu. Do 3. pozycji 

w klasyfi kacji generalnej do-

szedł Villagras. Nie do wiary, 

że po raz pierwszy startował 

ciężarówką! Wcześniej ścigał 

się osobówkami w rajdach 

WRC. „Musiałem przyzwyczaić się do reak-

cji Iveco w takich warunkach. W porówna-

niu z samochodem osobowym nie ma takiej 

wielkiej różnicy, ale musiałem się wyjeź-

dzić” – opowiadał Argentyńczyk. Na 7. eta-

pie przebił oponę. Zapłacił za to spadkiem 

na 6. miejsce. Byłoby gorzej, gdyby nie kole-

ga z drużyny Ton van Genugten. Zatrzymał 

się, żeby asystować w naprawie. „Świetnie 

nam szło i wielka szkoda, że musieliśmy sta-

nąć, aby pomóc Federico. Lecz to nasz nad-

rzędny cel: pomagać Gerardowi i Federico 

zawsze, gdy tego potrzebują” – stwierdził 

van Genugten. 

Średnia 90Średnia 90
Gerard de Rooy wygrał swój drugi Dakar za kierownicą Gerard de Rooy wygrał swój drugi Dakar za kierownicą 
Iveco Powerstara. Jego koledzy z zespołu Petronas Team Iveco Powerstara. Jego koledzy z zespołu Petronas Team 
De Rooy Iveco zajęli miejsca trzecie, piąte i dziesiąte. De Rooy Iveco zajęli miejsca trzecie, piąte i dziesiąte. 

Rajd Dakar 2016

Pierwsza 10. w kategorii ciężarówek

 Miej. numer  samochód załoga
  startowy 
 1 501 Iveco Gerard de Rooy (NL), Moises Torrallardona (E), Darek Rodewald (PL)
 2 500 Kamaz Ajrat Mardiejew (RUS), Ajdar Bielajew (RUS), Dimitrij Swistunow (RUS)
 3 514 Iveco Federico Villagra (RA), Jorge Perez Companc (RA), Andres Memi(RA)
 4 506 MAN Hans Stacey (NL), Bruynkens Serge (B), Jan van der Vaet (B)
 5 516 Iveco Ton van Genugten (NL), Anton van Limpt (NL), Peter van Eerd (NL)
 6 529 Renault Pascal de Baar (NL), Martin Roesink (NL), Wouter de Graaff (NL)
 7 502 Kamaz Eduard Nikołajew (RUS), Jewgienij Jakowlew (RUS), Władimir Rybakow (RUS)
 8 533 Tatra Jaroslav Valtr (CZ), Josef Kalina (CZ), Jiří Stross (CZ)
 9 510 MAN Pieter Versluis (NL), Marcel Pronk (NL), Artur Klein (D)
 10 518 Iveco Pep Vila (E), Xavi Colome Roqueta (E), Marc Torres Sala (E)

Największe rozczarowanie tego rajdu. 
Usterka techniczna zdecydowanie zbyt 
szybko wyeliminowała Aleša Loprais. 
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Los złączył go z Argentyńczykiem na 

dłużej. Na 9. etapie obaj ugrzęźli. Również 

ten odcinek skrócono: „Z jednej skrajności 

w drugą. Kilka dni temu skrócono etap przez 

deszcz, dziś przez upał. Rzeczywiście przy-

piekało. Temperatura dochodziła do 50oC” 

– relacjonował van Genugten. Na następnym 

etapie znów się zakopał. Villagras podjął pró-

bę wyciągnięcia go, ale bezskutecznie. Załoga 

Trakkera nr 516 mozolnie zaczęła go wykopy-

wać. Przejeżdżający Kamaz minął ich obojęt-

nie. Stracili półtorej godziny, jednak Holender 

utrzymał 5. pozycję i dojechał na niej do mety. 

Villagra ostrzył sobie zęby na 12. etap, 

biegnący częściowo terenem górzystym. 

„To mi najbardziej pasuje” – mówił. Jednak 

szybsi zawodnicy pozostali szybsi. Zakoń-

czył rajd na 3. miejscu. 

Los, cud i determinacja

Niewyobrażalnego pecha miał Aleš Lo-

prais, który przyłączył się do Petronas Team 

De Rooy Iveco, licząc na wsparcie zespołu 

i dobre zaplecze techniczne. „Wszystkie 

ciężarówki, którymi jeździłem w ostatnich 

latach, były bardzo dobre, ale ten zespół 

jest znakomicie zorganizowany, 

a to ważne. Dakar to gra ze-

społowa” – mówił przed 

startem. Jak na ironię, 

musiał opuścić rajd 

z powodu awarii 

technicznej. Na 

Rajd Dakar 2016

556 zawodników
354 pojazdy
55 ciężarówek
60 narodowości
9385 km do pokonania

Terminarz: 
31/12 – 01/01: kontrola techniczna
02/01: Start z Buenos Aires i prolog 
03/01: Etap 1 – Buenos Aires – Villa Carlos Paz
04/01: Etap 2 – Villa Carlos Paz – Termas de Río Hondo
05/01: Etap 3 – Termas de Río Hondo – Jujuy
06/01: Etap 4 – Jujuy – Jujuy
07/01: Etap 5 – Jujuy – Uyuni
08/01: Etap 6 – Uyuni – Uyuni
09/01: Etap 7 – Uyuni – Salta
10/01: Odpoczynek w Salcie
11/01: Etap 8 – Salta – Belén
12/01: Etap 9 – Belén – Belén
13/01: Etap 10 – Belén – La Rioja
14/01: Etap 11 – La Rioja – San Juan
15/01: Etap 12 – San Juan – Villa Carlos Paz
16/01: Etap 13 – Villa Carlos Paz – Rosario

POTOSÍPOTOSÍ

POTOSÍORURO

SALTASALTA

CÓRDOBACÓRDOBA

SANTA FÉSANTA FÉ
LA

RIOJA
LA

RIOJA

SAN JUANSAN JUAN

CATAMARCACATAMARCA

JUJUYJUJUY
09/0109/01

11/0111/01

12/0112/01

04/0104/01

03/0103/01

13/0113/01

15/0115/01
14/0114/01

16/0116/01

Jujuy

Termas de Río Hondo

La Rioja

Villa Carlos Paz

Uyuni

Belén

Salta
Rest Day - 10/01

San Juan

05/0105/01

07/0107/01

08/0108/01

06/0106/01

BOLIVIA

ARGENTINA

Rosario
Finish 16/01

Buenos Aires
Podium 02/01 – Start 03/01

Choć Federico Villagra ścigał się wcześniej tylko samochodami osobowymi, spisał się znakomicie. 
Argentynę znał jak nikt inny w zespole de Rooya. 

Holender Ton van Genugten. Najlepszy kumpel w tegorocznym rajdzie. Jego głównym 
zadaniem było wspieranie de Rooya i Villagra. Mimo to dojechał piąty. 

Cztery ciężarówki w pierwszej dziesiątce. Triumf zespołu Petronas Team De Rooy Iveco był 
niepodważalny. Moises Torrallardona, Darek Rodewald i Gerard de Rooy na mecie.
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Tak zrobiliśmy. Wyprzedziłem 14 rywali. 

Całą złość wyładowałem na ciężarówkach, 

które widziałem przed sobą. MAZ, Kamaz 

– żadna się nie uchowała.” Ostatecznie Ho-

ondert dojechał na metę na 20. miejscu. 

Dwunasty był jego rodak, Holender 

Maurik van der Heuvel. Startował Scanią 

Torpedo (537). Kończąc odcinek specjalny 

12. etapu usłyszał alarmujący dźwięk wy-

dobywający się z silnika. „Wszystko mo-

żesz wymienić, ale nie silnik” – opowiadał 

potem. „Myślałem, że dla mnie Dakar się 

skończył, ale mechanicy podjęli desperacką 

próbę. Rozebrali motor. To było jak opera-

cja na otwartym sercu. Harowali jak wście-

kli. Pomagali im mechanicy z innych ze-

społów. Dziesięciu na raz! Oblepili dookoła 

ciężarówkę i dokonali cudu” – ekscytował 

się van der Heuvel. Dziesięć minut przed 

startem do ostatniego etapu silnik ruszył. 

Trzeba było wymienić panewki. 

Nie dać się ponieść

Gerard de Rooy przyjechał pierwszy na 

metę 4. etapu, lecz w klasyfi kacji general-

nej był póki co 4. Po drodze przepuścił go 

przodem van Genugten. Odcinek był szybki. 

Można było jechać nawet 140 km/h. W poło-

wie etapu de Rooy wyprzedził m.in. Białoru-

sina Siergieja Wiazowicza jadącego MAZ-em 

(507). Wkrótce potem dognił Kamaza Ajrata 

Mardiejewa (500). „Nie spodziewałem się go 

tak wcześnie. W ogóle nie sądziłem się, że tak 

łatwo się do niego zbliżę. Trzymałem się go 

i przejechałem metę 10 sekund po nim. To 

oczywiste, że Rosjanie mają problemy.” 

Ósmy etap zaczął się od diun, ulubionego 

terenu Kamazów. Ton van Genugten przez 

25 km był zablokowany przez chmurę pyłu 

wydobywającą się spod kół Kamaza Andrieja 

Karginowa (504) zanim go wyprzedził. W dru-

giej, bardziej górzystej części etapu Karginow 

wrócił na prowadzenie. „Kiedy kątem oka zo-

baczyłem, że coś przelatuje obok, myślałem, że 

to helikopter, ale to był Kamaz! To niesamowi-

te, jak oni jeżdżą” – powiedział na postoju Ho-

lender. Lecz pazury pokazał również de Rooy. 

Przegonił Mardiejewa, ale mimo usilnych sta-

rań nie zdołał wyprzedzić Eduarda Nikołajewa 

(Kamaz nr 502). Dopiero na mecie etapu do-

wiedział się, że mimo to wygrał. 

W pierwszym tygodniu rajdu zagroże-

niem były również MAN-y Hansa Staceya 

(506) i Pietera Varsluisa (510). De Rooy 

wystartował do 5. etapu jako pierwszy, ale 

czując się niepewnie w wysokich górach 

(4700 m n.p.m.) puścił MAN-y przodem. 

„Zbytek ostrożności. Wkrótce potem zaczęło 

padać i droga zmieniła się w błotnistą ślizgaw-

kę. Na końcu etapu udało mi się nadrobić tro-

chę czasu” – opowiadał niezadowolony. 

Na 10. etapie zdobył przewagę 75 minut 

nad drugim w klasyfi kacji generalnej Mar-

diejewem. Przebił kolejno dwie opony. Za 

pierwszym razem z Darkiem Rodewaldem 

wymienili „gumę”. Za drugim razem doszli do 

wniosku, że za długo by to trwało. Meta była 

blisko, raptem 12 km dalej. Dojechali na „kap-

ciu”. Z opony zostały strzępy, z felgi złom. 

Od tej pory de Rooy przyjął taktykę de-

fensywną: „To jest tak, jakbym na dachu 

ciężarówki postawił pudełko jajek i starał 

się nie stłuc ani jednego. Mam być czujny, 

skoncentrowany, spokojny i nie dać się po-

nieść nerwom, jeśli gdzieś po drodze straci-

my kwadrans.” 

Podczas Dakaru 2016 Gerard de Rooy 

poprawił swoją statystykę wygranych na po-

szczególnych etapach. Teraz ma ich na kon-

cie ogółem 30. Pokonał 4000 km odcinków 

specjalnych tegorocznego radu w czasie 

44 godzin 42 minut i 3 sekund. Zwyciężył, 

jadąc ze średnią prędkością 90 km/h. ▐

Michał Kij
Fot. Iveco, Kamaz Master, Rajd Dakar

3. etapie zawiodło łożysko w piaście przed-

niego koła. 4000 m nad poziomem morza, 

kompletne pustkowie, najbliższy samochód 

serwisowy w odległości 600 km. Mechnicy 

zdołali dotrzeć nad ranem. Loprais doje-

chał na start kolejnego etapu, licząc, że może 

zmieści się w limicie czasu. Niestety, musiał 

się wycofać. 

Renault nr 509 Martina van den Brinka 

doszczętnie spłonęło już na 2. etapie. Ho-

noru holenderskiego zespołu Mammoet 

Rallysport bronił Pascal de Baar z nr 529 

i to skutecznie. Do mety dojechał jako szósty. 

Adwin Hoondert jadący z nr 526 szalał z bez-

silności na 8. etapie, gdy w jego DAF-ie za-

wiodła skrzynia biegów. Trójka jeszcze jakoś 

wchodziła, czwórka stawiała silny opór: „Na 

starcie popatrzyłem na szczyty gór majaczące 

w oddali i powiedziałem chłopakom z zespo-

łu: co ma być, to będzie. Ma się rozlecieć, to 

się rozleci. Wszystko albo nic – atakujemy. 

Chociaż Ajrat Mardiejew był pełen optymizmu, dojechał na 2. pozycji. W zespole Kamaza 
i tak był najlepszy. 

Tak jeżdżą Kamazy. Nikołajew w natarciu. Nocne naprawy to codzienność rajdu Dakar. 

Hans Stacey wygrał Rajd Dakar w 2007, jadąc 
MAN-em. Przez ostatnie cztery lata ścigał się 
Iveco, dochodząc w 2012 do 2. pozycji. Teraz 
wrócił do MAN-a i zakończył na 4. miejscu.  

„Operacja na otwartym sercu”, czyli wymiana 
panewek dokonana na 12. etapie zapewniła 
Holendrowi Maurikowi van der Heuvelowi i jego 
Scanii Torpedo 12. miejsce na mecie.
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Nie przegap

8. edycji Targów

SilesiaKOMUNIKACJA

 Ceny promocyjne

do 29.03.2016 r.

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



Od 1 kwietnia 2016 r. wszyscy krajowi i zagraniczni 
właściciele pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej 
3,5 tony będą objęci elektronicznym mytem na terenie 
Belgii. Oznacza to, że wszyscy będą wnosili uczciwe opłaty 
za korzystanie z dróg.

Jesteś gotowy na nowy 
system poboru opłat  
w Belgii?

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

 
Już dziś zarejestruj się na 
Satellic.be i zamów OBU


