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Polska gospodarka nieźle się trzyma. Już drugi rok z rzędu wzrost PKB jest na stabilnym 

poziomie i przekracza 3%. I to mimo kryzysu rosyjskiego, ryzyka wyjścia Grecji ze strefy 

euro czy spowolnienia w Chinach. Do wzrostu PKB przyczyniły się m.in.: relatywnie 

wysoka konsumpcja, spore inwestycje i dynamicznie rosnący eksport. Nie bez znaczenia 

jest również niskie bezrobocie, ostatnio taki poziom notowano w 2008 r., czyli jeszcze 

przed kryzysem finansowym.

I ten dobry trend ma się utrzymać. W tym roku zapowiadany jest wzrost konsumpcji 

i popytu gospodarstw domowych napędzany zmianami fiskalnymi i niskim bezrobociem. 

Pod znakiem zapytania są jednak inwestycje. Jak wynika z badania przeprowadzonego 

przez EFL, mali i średni przedsiębiorcy zapowiadają ostrożność pod tym względem. Tylko 

18,8% przedstawicieli mikrofirm spodziewa się wzrostu inwestycji w pierwszych miesią-

cach br., podczas gdy wśród średnich podmiotów odsetek ten jest o 9,8 p.p. wyższy

i wynosi 28,6%. Średni przedsiębiorcy są też większymi optymistami, jeśli chodzi o poziom 

sprzedaży – więcej niż co trzeci 

oczekuje wzrostu jej dynamiki, wśród 

mikrofirm tylko co piąty.

Do podejmowania decyzji inwesty-

cyjnych nie skłania obecna sytuacja 

polityczno-gospodarcza, która 

z pewnością wpływa na poczucie 

niepewności wśród przedsiębiorców. 

Z drugiej strony, najważniejsze wskaź-

niki ekonomiczne nie wskazują na 

pogarszającą się koniunkturę.

A co na naszym podwórku? Hula 

i to jak! Pojazdy ciężarowe sprzedają 

się jak świeże bułeczki, więc są środki 

i jest praca. Mimo kryzysu emigracyj-

nego, problemów z wjazdem naszych 

ciężarówek do Federacji Rosyjskiej 

i wszechogarniającej Europę płacy 

minimalnej, dajemy radę.

Po latach recesji, później stagnacji 

i stabilizacji na rynku, dzisiaj nikt nie kusi się na bardziej optymistyczne prognozy, niż 

„rynek będzie na podobnym poziomie, jak w poprzednim roku”. Biorąc pod uwagę, 

że nasz transport obsługuje Europę, nasi przewoźnicy mają największy udział w opłatach 

drogowych za granicą, ich tabor musi być nowoczesny i spełniać najwyższe normy emisji 

spalin, gdyż to sprawia, że za przejazd po europejskich drogach zapłacą mniej. Dzisiaj 

opłaca się inwestować w nowoczesne pojazdy. Słynne TCO znają już wszyscy. Każdy liczy 

i szybko dochodzi do wniosku, że nowoczesna ciężarówka to nie tylko wizytówka firmy, 

ale też realne oszczędności. Nie ma więc powodów, by po 2-3 latach nie wymienić floty 

na nowocześniejszą. I to właśnie ma miejsce.▐
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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.



W  2015 r. jej rozkwitowi sprzyjała wy-

jątkowo niska cen paliw i  rosnący 

kurs euro. W  wyniku tych dwóch 

czynników, polskie fi rmy transportowe mo-

gły zaoszczędzić i zainwestować. Jak widać 

w statystykach rejestracji nowych pojazdów 

ciężarowych, nie omieszkały tego zrobić. 

Nasz tabor to jeden z najnowocześniejszych 

w  Europie. Obstawiamy 25% rynku prze-

wozów. I jedyne, czego nam dzisiaj brakuje, 

to wykwalifi kowani kierowcy. Ratujemy się 

kadrą ze wschodu.

Walko o podium

Rynek pojazdów ciężarowych o dmc po-

wyżej 6 t w 2015 roku urósł 27%. To dość 

sporo. Rok rozpoczął się lekkim spadkiem 

– 8%. Ale nie ma w  tym nic dziwnego 

– rynek kurczył się od połowy 2014 r. 

Wtedy ostro wyhamowywał, na co wpły-

nęło wiele czynników zewnętrznych oraz 

wejście w życie nowej normy Euro 6. Ten 

kto się jej obawiał, zrobił zakupy jeszcze 

w 2013 r. i zaopatrzył się w pojazdy z silni-

kami Euro 5. Od lutego 2015 rynek zaczął 

sukcesywnie rosnąć. Rekordy rejestracji 

odnotowano w  czerwcu – wzrost o  40%, 

lipcu – 44% i listopadzie – 38%. W efekcie 

zarejestrowano w  minionym roku 22  158 

pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 6 t. 

Do rekordowego 2007 zabrakło prawie 500 

egzemplarzy. 

Największy udział w  tym rynku miały 

pojazdy ciężkie o dmc powyżej 16 t – 91% 

(2014 – 88%), w  tym 84% ciągniki i  16% 

podwozia. Lekkie ciężarówki o dmc od 6 do 

10 t zdobyły 4%, a od 10 do 16 t – 5% rynku.

Na pozycję lidera w  minionym roku po-

wrócił po trzech latach MAN. Przez ten czas 

fi rma podjęła wiele działań, które miały przy-

ciągnąć z  powrotem utraconych klientów. 

Jednym z nich było badanie przeprowadzone 

wśród przewoźników w  Polsce, Niemczech 

i Francji. Zapytano, co jest dla nich najistot-

niejsze podczas wyboru pojazdu. Okazało 

się, że Polacy na pierwszym miejscu cenią 

sobie niezawodność, a  tę jak potwierdza 

TÜV, MAN ma na najwyższym poziomie. 

Już w  2014 r. mało brakowało do zajęcia 

pierwszego miejsca, zaledwie o parę egzem-

plarzy lepszy był Mercedes. W  minionym 

roku olbrzymie zapotrzebowanie na pojazdy 

niektórych producentów zaskoczyło. MAN 

miał co sprzedawać i wykorzystał koniunktu-

rę. W efekcie zarejestrowano 4183 pojazdy tej 

marki, o 32% więcej niż przed rokiem. Wyni-

kiem tym MAN zdobył prawie 19% rynku.

Ponad 200 pojazdów mniej od MAN-a

sprzedał DAF – 3902, czyli o 36% więcej niż 

przed rokiem, zdobywając 18% udział. Na 

trzecią pozycję spadł Mercedes, sprzeda-

jąc 3555 ciężarówek, tylko o 11% więcej niż 

w  2014. Najprostszym wytłumaczeniem tej 

sytuacji wydaje się konsekwentne trzymanie 

ceny przez niemieckiego producenta. Być 

może zaważyła też dostępność pojazdów, 

czyli niedoszacowanie rynku. W przypadku 

producentów pojazdów ciężarowych, pro-

dukcja opiera się na prognozach, gdy nie 

Dobry Dobry czasczas

Konflikt na Ukrainie, embargo w Rosji, kryzys imigracyjny 
i problem z płacą minimalną. Mimo tak wielu problemów branża 
transportowa w Polsce ma się wyjątkowo dobrze.

MAN po trzech latach odzyskał pozycję lidera. Tym razem różnica do najbliższego konkurenta była 
na tyle duża, że nie ma wątpliwości, kto sprzedał na naszym rynku najwięcej pojazdów ciężarowych.

Piotr Stański, 
prezes zarządu MAN Trucks & Bus Polska 

W roku 2014 cały rynek urósł znacząco, ale nasza dynamika sprzedaży była 
jeszcze większa. W minionym roku do pierwszego miejsca na rynku pojazdów 
o dmc powyżej 6 t zabrakło nam dosłownie kilku egzemplarzy. W 2015 r. zdo-
byliśmy już dużą przewagę, stając się znowu liderem rynku. Poziom 4183 auta 
to spora zmiana w porównaniu z tym, co uzyskiwaliśmy w poprzednich latach.
W segmencie o dmc od 6 do 10 t zwiększyliśmy sprzedaż o prawie 100 
samochodów. Wprowadzenie Mautu w Niemczech spowodowało, że 
klienci nie są zainteresowani tego typu autami. W segmencie od 10 do 

16 t, odnotowaliśmy 20% spadek, cały czas zachowując pozycję lidera. 17,55% udział w seg-
mencie ciężkich podwozi nie jest dla nas satysfakcjonujący. Naszym celem jest 20-22%. 
Dynamiczny wzrost odnotowujemy w ciągnikach siodłowych – ponad 53%. Nasz zeszłoroczny 
wynik do efekt naszej pracy. Staramy się być bliżej klienta. Szukamy kompleksowych rozwią-
zań. Ponad połowa zarejestrowanych w minionym roku aut to więcej niż „samochód i cena”, to 
przeważnie: samochód, serwis, rata miesięczna, ubezpieczenie, opieka 24 h, auto zastępcze 
itp. Złożone produkty mają dawać klientowi jak najwięcej wsparcia z naszej strony. Chcemy 
dostarczać rozwiązania, które pozwalają zarabiać pieniądze.
W Polsce największe zakupy robią klienci indywidualni. Wybór jednak nie pada na flagowe ciągni-
ki. Polski klient zachowuje tutaj sporo rozsądku, racjonalnie podchodząc do zakupów. Robiliśmy 
badania, które miały odpowiedzieć na pytanie, co decyduje przy wyborze samochodu ciężarowe-
go w Polsce, Niemczech i Francji. We Francji ważna była cena, ale też relacje z przedstawicie-
lami marki, w Niemczech – lokalizacja serwisu, w Polsce liczy się niezawodność, cena, zużycie 
paliwa – to co przynosi pieniądze. 
Udany 2015 r. to również wyzwanie na 2016. Myślę, że będzie co najmniej tak dobry pod 
względem sprzedaży pojazdów ciężarowych, jak miniony. Zagrożeń można upatrywać w przy-
wróceniu granic w Europie. Takie rozwiązanie mocno odbiłoby się na kondycji polskich firm 
transportowych, które dzisiaj są liderem rynku przewozów międzynarodowych. Spowodowało-
by to zmniejszenie atrakcyjności transportu drogowego na korzyść przewozów intermodalnych, 
co mogłoby przyczynić się do spadku popytu na ciężarówki.
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pokryją się one z  rzeczywistym popytem, 

zwyczajnie nie ma co sprzedawać lub w przy-

padku przeszacowania – rośnie stok na placu. 

Czwarte miejsce należało do Scanii. Tu 

warto podkreślić, że szwedzki producent 

w swoim portfolio ma tylko pojazdy ciężkie 

o dmc powyżej 16 t. Mimo to zdobył 16% 

rynku, sprzedając 3538 pojazdów, to o po-

nad 45% więcej niż przed rokiem – rekordo-

wy wzrost na rynku. Można powiedzieć, że 

Scania najlepiej wykorzystała sytuację. 

Konsekwentnie 

Spadek z  czwartej pozycji na piątą zali-

czyło Volvo z wynikiem 3303 zarejestrowa-

ne pojazdy, o prawie 25% więcej niż przed 

rokiem – 15% udział w  rynku. Wprawdzie 

w  ofercie tego producenta znajdują się też 

lżejsze modele, gros sprzedaży to pojazdy 

ciężkie. Wprowadzona dwa lata temu nowa 

gama pojazdów, pochłonęła spore środki 

fi nansowe. Volvo cały czas dokłada nowe 

rozwiązania, co też musi sporo kosztować. 

Wydatki związane z inwestycjami mają swo-

je odzwierciedlenie w  cenach produktów. 

Przedstawiciele tej marki w Polsce podkre-

ślają, że produkt premium musi kosztować 

i fi rma nie podejmie walki cenowej, nawet 

kosztem mniejszych udziałów w rynku. Po-

dejście takie wydaje się słuszne. W  końcu 

nie udziały rynkowe, a wynik fi nansowy jest 

najważniejszy w  biznesie. Z  drugiej stro-

ny osłabiająca się pozycja Volvo na rynku 

pojazdów ciężarowych może się również 

wiązać ze zmianami, jakie od trzech lat za-

chodzą w  strukturze Grupy Volvo Trucks. 

Dzielenie z  marką Renault nie tylko ser-

wisów, ale również zarządców, mogło się 

odbić też na wizerunku szwedzkiej marki. 

Z  trzeciej zaś strony Volvo zawsze cieszyło 

się największym powodzeniem wśród fi rm 

zlokalizowanych na wschodzie Polski, czy-

li również tych, które obsługiwały kursy 

na wschód. A w ostatnich dwóch latach to 

właśnie ci przedsiębiorcy mieli największe 

problemy, które zaczęły się od konfl iktu na 

Ukrainie. 

Szóste miejsce od lat należy do Iveco. 

W 2015 fi rma zanotowała wzrost na pozio-

mie 18%, czyli urosła mniej niż cały rynek, 

tracąc tym samym 1 punkt procentowy 

udziału w rynku – prawie 11%. Zarejestro-

wano 2321 pojazdów tej marki.

Liczba sprzedanych pojazdów o dmc powyżej 6 t w Polsce 
w latach 2004–2015
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Renault powoli odbudowuje swoją pozycję na rynku. 
W tym roku klienci mają mieć całą gamę pojazdów 
demonstracyjnych do swojej dyspozycji. Renault jest 
gotowe. Teraz do nowej gamy muszą przekonać się klienci. 

Niekwestionowanym królem lekkiego segmentu jest Iveco, 
od lat nie ma sobie równych. Podwozia tej marki z powodze-
niem służą różnym branżom, które cenią sobie sprawny 
układ napędowy, łatwość zabudowy i konkurencyjną cenę.

Scania drugi rok z rzędu 
zdominowała rynek ciężkich 
podwozi, mocno dystansując 
swoich konkurentów. 
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mochodów mogą być niższe, gdyż są bez-

pośrednio negocjowane z  fabryką. Rów-

nież elastyczność mniejszych, polskich 

fi rm może być większa i warunki bardziej 

korzystne, niż to ma miejsce w dużych kor-

poracjach. Czyli produkt, ale również cena 

i indywidualne podejście mogą tu przewa-

żać szalę.

Największy wzrost w  tym segmencie 

odnotował MAN – prawie 54%, sprzeda-

jąc 3128 ciągników i zdobywając 18% ryn-

ku. Na trzeciej pozycji znalazło się Volvo. 

Zarejestrowano 2824 ciągniki tej marki, 

o  ponad 24% więcej niż przed rokiem. 

Tym samym Volvo zdobyło ponad 16% 

tego rynku. Niecałe 100 egz. mniej zanoto-

wał Mercedes, sprzedając 2706 ciągników 

– wzrost o prawie 14%. Zaraz za nim zna-

lazła się Scania – 2692 pojazdy, o  42% 

więcej niż w 2014. Widać, że marki nale-

żące do Grupy Volkswagena mocno prą 

w górę.

O ponad 1500 pojazdów mniej niż Mer-

cedes zanotowało Iveco – 1179 rejestracji 

(+21%). Zaraz na nim znalazło się Renault 

ze sprzedażą na poziomie 1041 ciągników 

(+24%). Być może w  przyszłym roku bę-

dzie lepiej. Renault chce bardziej promować 

wśród klientów silnik 13 l, który na naszym 

rynku cieszy się dużą popularnością. Do-

tychczas większa uwaga handlowców sku-

piała się na tańszym silniku 11-litrowym.

Podwozia stanowią 16% rejestracji 

w segmencie pojazdów o dmc powyżej 16 t. 

Udział poszczególnych 
segmentów w rynku pojazdów 
o dmc powyżej 6 t w 2015 r.

ciągniki siodłowe
podwozia o dmc >16 t
6÷10 t
10÷16 t

14,6%
76,7%

3,6% 4,9%

Również od lat na siódmej pozycji jest 

Renault. W minionym roku nabywców zna-

lazły 1232 pojazdy tej marki, czyli o  22% 

więcej niż w 2014 r. Sukcesywne wprowa-

dzanie na rynek modeli nowej gamy, nie 

sprzyja dynamice sprzedaży. Wydaje się, 

że klienci zbyt szybko stracili możliwość 

zamawiania modeli poprzedniej generacji, 

nie dostając w  zamian nowych pojazdów. 

Lukę szybko zagospodarowali konkurenci 

i teraz bardzo trudno będzie odbudować tę 

stratę. Widać jednak, że Renault cały czas 

pracuje nad tym, żeby odzyskać swój kawa-

łek rynku. 

Podwoziowy boom

Największy udział w  sprzedaży mają 

ciężkie pojazdy. W  minionym roku za-

rejestrowano ich 20  236, 32% więcej niż 

przed rokiem. Najwięcej wypracował 

DAF – prawie 19% udział w rynku, sprze-

dając 3820 egz., 37% więcej niż przed ro-

kiem. Drugie miejsce należało do MAN-a:

3695 pojazdów, wzrost o ponad 49% i 18% 

udział. Trzecia była Scania, która zdoby-

ła ponad 17% tego rynku. W  następnej 

kolejności znalazły się Volvo – 3294 za-

rejestrowane pojazdy i Mercedes – 3244, 

który odnotował najniższy wzrost w tym 

segmencie – jedynie 13%. Iveco sprzeda-

ło 1444 pojazdy (+20%), a  Renault 1168 

(+26%).

Oczywiście najwięcej zarejestrowano 

ciągników siodłowych – 17  006, wzrost 

o  32%. Liderem w  tym segmencie od lat 

jest DAF. 88% zarejestrowanych pojazdów 

tej marki to właśnie ciągniki. Sukces moż-

na tłumaczyć wygodną, estetyczną kabiną, 

którą chwalą sobie kierowcy, ale być może 

nie bez znaczenia jest również cena pojaz-

du. Dzięki systemowi sprzedaży opartemu 

na sieci niezależnych dilerów, ceny tych sa-

Tomasz Cwalina, 
dyrektor sprzedaży Scania Polska

Miniony rok był dla nas wyjątkowy. Jeżeli wziąć pod uwagę cały rynek 
– to najlepszy rok w historii w segmencie pojazdów ciężarowych o dmc 
powyżej 16 t. Zeszłoroczny wzrost na poziomie 32% to bardzo dużo. To 
dobry trend. Przewidujemy, że rynek pojazdów ciężarowych będzie się 
w Polsce cały czas dynamicznie rozwijał.
Polska jest wciąż głównym graczem w transporcie międzynarodowym. 
Przewozimy ok. 25% ładunków w Europie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę 
dostawy pojazdów, jesteśmy w czołówce. Polska jest czwartym co do 

wielkości europejskim rynkiem dla firmy Scania. To pokazuje, jak nasz transport jest mocny. 
W roku 2015 pojazdy Scania zdobyły 17,5% udział w rynku. Odnotowaliśmy również 45% 
wzrost sprzedaży, mamy więc powody do zadowolenia. Pomimo różnych zawirowań w Europie 
i na świecie rynek samochodów ciężarowych rozwija się bardzo dobrze. Zajęliśmy trzecie miej-
sce pod względem rejestracji pojazdów o dmc powyżej 16 t i pierwsze w segmencie podwozi. 
Dostarczyliśmy około 160 pojazdów strażackich, to jest prawie dwa razy tyle co w roku 2014, 
oraz ponad 100 śmieciarek i pojazdów do przewozów objętościowych. To wyraźna zmiana na 
lepsze, jeżeli chodzi o naszą sprzedaż w tym segmencie. Mocno zaistnieliśmy również w bran-
ży komunalnej. Pod tym kątem przeorganizowaliśmy sprzedaż, zwiększyliśmy specjalizację, 
handlowcy są dedykowani tej branży.
Nasz sukces to też najlepszy produkt, jaki mieliśmy w historii. Niższa awaryjność, jeżeli chodzi 
o naprawy gwarancyjne, większa niezawodność i jeszcze niższe zużycie paliwa. Dobry produkt 
pozwolił nam zająć mocną pozycję na rynku pojazdów ciężarowych.

Zbigniew Kołodziejek, 
marketing manager, DAF Trucks Polska

Polska dla marki DAF jest czwartym rynkiem w Europie pod względem licz-
by sprzedawanych pojazdów. U nas znajduje nabywców ok. 10% ciężaró-
wek wyprodukowanych w Eindhoven.
W roku 2015 cały rynek powyżej 6 t wzrósł w Polsce o 27%. Wzrost w cięż-
kim segmencie o 31,6% to ewidentny wpływ polskiego transportu między-
narodowego i jego bardzo dużego udziału w rynku transportowym Unii Eu-
ropejskiej oraz rosnącego zapotrzebowania na transport.
W minionym roku zwiększyliśmy swój udział w rynku o 1,2 punktu procento-

wego, utrzymując stabilny poziom w lekkim segmencie i odnotowując wzrost w ciężkim (0,8%). DAF 
jest ponownie liderem rynku pojazdów o dmc powyżej 16 t z udziałem 18,9%. Mamy też największy 
udział w sprzedaży ciągników siodłowych – 20,2%. Co piąty nowo rejestrowany ciągnik siodłowy 
w Polsce jest marki DAF. 
Rok 2015 był również rekordowy, jeśli chodzi o usługi finansowe. Prawie 20% udział oznacza, że na-
sza oferta finansowania została dobrze przyjęta przez rynek. Warto podkreślić, że Paccar Financial 
działa w Polsce dopiero od 4 lat. Podpisaliśmy również rekordową liczbę kontraktów serwisowych 
DAF Multisupport – 1751, co stanowi prawie 45% udział w sprzedaży naszych pojazdów. 
Ten rok zapowiada się bardzo ciekawie. Mamy niewyjaśnioną sytuację w Grecji, niepewną na 
Wschodzie. Spada koniunktura w Chinach i w Ameryce Południowej. Z drugiej strony prognozowany 
jest wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Branży sprzyjają niskie 
ceny paliwa i duże zapotrzebowanie na transport. To wszystko pozwala prognozować w tym roku 
wzrost na rynku pojazdów ciężarowych. Pierwsze dwa miesiące ze wzrostem 40% zdają się potwier-
dzać te prognozy. Dobre wskaźniki ekonomiczne w Polsce, niski koszt pieniądza i mocne euro – co 
pomaga w eksporcie, sprawiają, że polskie firmy bardzo poprawiły swoją zyskowność. Jedynym 
czynnikiem hamującym teraz branżę transportową jest niedosyt kierowców.
Szacujemy, że w 2016 r. rynek pojazdów ciężarowych w Polsce wzrośnie o 6-7%. I będzie sukce-
sywnie rósł aż do poziomu 30 000 pojazdów w 2020 r.

www.truck-van.pl

3/20168 TruckTruckVanVan&

RYNEKRYNEK Pojazdy ciężarowePojazdy ciężarowe



W ubiegłym roku nabywców znalazło 3230 

egz., to o  30% więcej niż przed rokiem. 

Tutaj również najwięcej znalazło się po-

jazdów, do zastosowań w transporcie mię-

dzynarodowym. Wśród zarejestrowanych 

pojazdów 32% to podwozia z  zabudową 

skrzyniową, po 9% pożarniczą i wywrotką, 

8% to furgony, po 5% cysterny i podkonte-

nerówki oraz pojazdy do wywozu śmieci. 

Jak widać ruch w tym segmencie nie ozna-

cza jeszcze tak wyczekanego wzrostu seg-

mentu budowlanego.

Liderem tutaj w  2015 r. została Scania 

– 846 zarejestrowanych pojazdów, o ponad 

55% więcej niż przed rokiem – z 26% udzia-

łem w  rynku. Jak przyznają przedstawicie-

le fi rmy, sukces ten zawdzięczają nie tylko 

bardzo dobremu produktowi, ale również 

dostosowanemu do potrzeb rynku działowi 

sprzedaży. Wyspecjalizowani handlowcy są 

w stanie lepiej doradzić klientowi, co jak wi-

dać procentuje. 

Daleko za Scanią, na drugiej pozycji zna-

lazł się MAN, który sprzedał 567 podwo-

zi – wzrost o  29%. Na trzeciej pozycji był 

Mercedes – 538 egz., niecałe 12% więcej niż 

przed rokiem. Dalej uplasowało się Volvo 

– 470 szt. (+30%), DAF – 385 (+29%), Iveco 

– 265 (+16%) oraz Renault – 127 pojazdów 

(+46%).

Małe się kurczą

Segment najlżejszych pojazdów o  dmc 

od 6 do 10 t wzrósł w  minionym roku 

o 3%. Rynek po sporym spadku w 2014 r.

(–31%), stabilizuje się. W 2014 r. nabyw-

ców znalazło 798 takich aut (774 w 2014 r.).

Najwięcej, bo aż 612 pojazdów (+30%) 

sprzedało Iveco, prawie 77% rynku. Po-

tem już długo, długo nic… Na drugim 

miejscu uplasował się MAN – tylko 82 

pojazdy (–55%) i  prawie 24% udział 

w rynku. Mercedes zanotował spadek 44% 

i sprzedał zaledwie 34 takie pojazdy, DAF 

– 5 (–69%) i Renault – 5, o jeden mniej niż 

przed rokiem.

To dość specyfi czny segment pojazdów, 

który nie cieszy się dużym powodzeniem 

u klientów. Alternatywą są auta o dmc po-

niżej 3,5 t. Mniejsze, ale też zwinniejsze 

i nie wymagające ani dodatkowych opłat za 

przejazdy, ani tachografu czy dodatkowej 

kategorii prawa jazdy. Z drugiej zaś strony 

pojazdy te oferują mimo wszystko większą 

ładowność, która szczególnie przydaje się 

w lekkiej dystrybucji.

Gorzej w  minionym roku wypadł seg-

ment pojazdów o  dmc od 10 do 16 t. 

W 2014 r. zarejestrowano 1094 takie cięża-

rówki, czyli o prawie 13% mniej niż przed 

rokiem. Tutaj prym wiedzie MAN, który 

Liczba sprzedanych pojazdów o dmc od 10 do 16 t w 2015 r.
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Małgorzata Kulis, 
Vice President Volvo Group Trucks Sales, Baltic Sea Market

Rynek pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 16 t w Polsce mocno po-
szedł w górę. To rekordowy rok w tym segmencie pojazdów. Przewyż-
szył swoim poziomem nawet wynik z 2007 r. 
W sumie w ramach Grupy sprzedaliśmy ponad 4500 samochodów 
i dzięki temu uzyskaliśmy ponad 22% udział naszych produktów w tym 
segmencie: Volvo – 16,3% i Renault – 5,8%. Dla nas to był sukces. 
Rynek urósł bardzo, zarejestrowaliśmy jako firma historycznie wysokie 

wyniki kontrybucyjne. W ostatnich latach wprowadziliśmy całą gamę nowych produktów dla 
obu marek. To było niebywałe przedsięwzięcie i Grupa poniosła duże nakłady finansowe na 
uruchomienie tego przedsięwzięcia. 
Rok 2015 był tak naprawdę pierwszym rokiem z kompletną gamą produktową dla obydwu ma-
rek. Volvo w 2015 r. dostarczyło 440 podwozi, z czego 240 to były samochody nieprzeznaczone 
do ruchu międzynarodowego. Czyli od dwuosiowych dystrybucyjnych po cztero- i pięcioosiowe 
stricte budowlane: pompy do betony, wywrotki i betonomieszarki. W tym roku chcielibyśmy ta-
kich samochodów, nie przeznaczonych do ruchu międzynarodowego, sprzedać jeszcze więcej. 
Jeżeli chodzi o pojazdy budowlane Renault, nowa gama dopiero niedawno dołączyła do oferty, 
dlatego niskie wolumeny nie mogą dziwić.
Budowanie udziałów rynkowych to misja długotrwała i wykraczająca daleko w przyszłość, ale 
również zachowująca zdrowy rozsądek. Na rynku takim jak polski, gdzie w czołówce jest bardzo 
ciasno, różnice pomiędzy poszczególnymi dostawcami pojazdów to kwestia jednego miesiąca. 
My nigdy nie kupowaliśmy rynku i nie będziemy tego robić. Procentowy spadek naszych udzia-
łów w 2015 r. to, moim zdaniem, w dużej mierze wynik walki cenowej. Myślę, że w kolejnych 
latach, gdy nasi konkurenci zaczną wprowadzać nowe modele na rynek, co jest nieuniknione, 
ceny pojazdów będą wyższe i przestanie to być główną kartą przetargową.
W tym roku spodziewamy się wzrostów. Liczymy, że rok 2016 będzie kolejnym dobrym rokiem 
dla branży. Największe zagrożenia dla naszego rynku upatruję w tym, co stanie się ze strefą 
Schengen i tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.

Liczba sprzedanych pojazdów o dmc od 6 do 10 t w 2015 r.
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więcej powstaje w związku z  tym centrów 

dystrybucyjnych, gdzie towary są przywo-

żone dużymi zestawami, po to, aby stamtąd 

jak najkrótszy odcinek trasy pokonywały 

już mniejszymi autami: lekkimi ciężarów-

kami lub nawet samochodami dostawczy-

mi. Z tego wynika, że raczej na wzrost tego 

segmentu w najbliższych latach nie ma co 

liczyć. Korzystające z  lekkich pojazdów 

ciężarowych piekarnie, zakłady komunalne 

czy straż pożarna, to margines zamówień 

na tle całego rynku pojazdów użytkowych. 

Najwięcej, bo 43% rejestracji stanowi-

ły w  ubiegłym roku pojazdy z  zabudową 

skrzyniową, 32% – furgony i  7% pojazdy 

pożarnicze.

Bez hamulca

Rok 2016 zaczął się bardzo dobrze. 

W  styczniu zarejestrowano 1456 pojaz-

dów, o  32% więcej niż przed rokiem. To 

najlepszy styczeń w  historii. Wydaje się, 

że płaca minimalna wprowadzona przez 

Niemcy i Norwegię oraz szykowana przez 

Francję, nie przestraszyły naszych fi rm 

transportowych. Oczywiście cały czas na 

naszą gospodarkę wpływa sytuacja na 

wschodzie. Rok zaczął się nowymi przepi-

sami, które wprowadziła dla zagranicznych 

przewoźników Federacja Rosyjska. Na ra-

zie problem odwleczono o 2 miesiące, ale 

ci, którzy wożą na wschód, nie mogą spać 

spokojnie. Jeżeli stanowisko Rosji zostanie 

utrzymane, znowu część przewoźników 

będzie musiała spróbować swoich sił na 

zachodzie, co może zwiększyć konkurencję 

i  obniżyć marże za frachty. Zagrożeniem 

dla branży transportowej jest również 

ewentualne zamknięcie strefy Schengen, 

co bardzo wydłużyłoby i  skomplikowało 

transport drogowy.

Dobre natomiast są prognozy dla branży 

budowlanej. Mają ruszyć nowe inwesty-

cje i  to nie tylko związane z  infrastruktu-

rą drogową, ale również budownictwem 

mieszkaniowym. Pierwsze sygnały już 

widać na rynku naczep, gdzie w  2015 r. 

mocno poprawił się wolumen sprzedaży 

wywrotek. Obserwatorzy rynku zwraca-

ją również uwagę, że sprzęt zakupiony 

podczas największego boomu zakupowe-

go w  latach 2007-2008 już się postarzał 

i  nadchodzi czas na wymianę. Jedynym 

zagrożeniem dla tego segmentu jest wysoki 

kurs euro, który skutecznie może zabloko-

wać inwestycje. To również zagrożenie dla 

przewoźników obsługujących inne branże. 

Wysoki kurs euro jest korzystny dla tych, 

którzy otrzymują zapłatę w  tej walucie, 

ale jednocześnie powoduje wzrost cen to-

warów, które są do nas przywożone, czyli 

może wpływać na wzrost kosztów produk-

cji i  zahamowanie importu, co ograniczy 

też liczbę frachtów. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. M. Mariański, DAF, Iveco, MAN, Scania 

Źródło: PZPM

w minionym roku sprzedał 404 takie pojaz-

dy (spadek o ponad 20%). Stracił też udzia-

ły w rynku z 40 do 37%. Drugie jest Iveco 

– 281 pojazdów (spadek o  ponad 11%) 

i  25% udział w  rynku. Na trzeciej pozycji 

jest Mercedes – 263 (–5%) z 24% udziałem. 

Dalej w kolejności są: DAF – 73 (+6%), Re-

nault – 59 (–14%), i Volvo – 7 (–50%).

W  Polsce pojazdy o  dmc od 6 do 16 t 

stanowią zaledwie 8% rynku. Jeszcze rok 

temu było to 12%. To mniej niż w  Euro-

pie, gdzie udział ten wynosi obecnie około 

30%, lecz nadal wykazuje tendencję spad-

kową. Wpisujemy się więc w trend wzrostu 

znaczenia transportu długodystansowego 

kosztem mniejszych ciężarówek. Wpły-

wa na to polepszająca się infrastruktura, 

dążenie fi rm do maksymalizacji rentow-

ności i  coraz większe znaczenie zakupów 

robionych za pośrednictwem internetu, 

eliminujących sprzedaż tradycyjną. Coraz 

Tomasz Ciesielski, 
menedżer produktu i marketingu w Mercedes-Benz Polska

Rok 2015 był bardzo dobrym rokiem sprzedaży samochodów ciężaro-
wych, szczególnie w segmencie ciągników siodłowych. Całkowity rynek 
pojazdów o dmc powyżej 6 t wzrósł o 27%, a ciągników siodłowych 
o 32%. Rynek samochodów segmentu 6-10 t pozostał na bardzo niskim 
poziomie, notując spadek o prawie 21%. Związane jest to z zastępo-
waniem lekkich samochodów ciężarowych cięższymi pojazdami z seg-
mentu powyżej 16 ton. Małe rozmiary i duża ładowność przy ogranicze-
niach wjazdu do miast preferują ten rodzaj transportu. Również segment 

ciężkich podwozi do budownictwa i dystrybucji międzymiastowej wzrósł o 31%. Kryzys trans-
portowy związany z embargiem na import żywności Federacji Rosyjskiej udało się skutecznie 
skompensować transportami wykonywanymi do i w Europie Zachodniej. W tej chwili Polska jest 
jednym z głównych graczy na arenie przewozów międzynarodowych.
Wygranymi w segmencie ciągników siodłowych w roku 2015 zostały marki sprzedające swoje 
produkty w niskich cenach oraz mające zdolność dostawy pojazdu. Tempo wzrostu rynku w Eu-
ropie było w roku 2015 tak szybkie i zaskakujące, że nasz zakład produkcyjny w Wörth po pro-
stu nie był w stanie wyprodukować takiej liczby pojazdów, o jaką wnioskowały działy sprzedaży.
Mimo kłopotów z dostępnością pojazdów nasza sprzedaż w segmencie podwozi zwiększyła 
się w stosunku do roku 2014 o 13%. Nasze ciężkie podwozia znajdowały swoje zastosowanie 
w transportach kubaturowych, budownictwie (betonomieszarki, wywrotki), utrzymaniu lotnisk, 
w branży komunalnej i ciężkiej dystrybucji.
Spodziewamy się, że rynek w roku 2016 będzie na wyższym poziomie niż ubiegłoroczny. Pod-
jęliśmy również pewne posunięcia organizacyjne, które pozwolą na zwiększenie dostępności 
naszych pojazdów. Naszą szansę upatrujemy w sprzedaży ciągników siodłowych z silnikami 
OM 471 drugiej generacji o znacznie obniżonym zużyciu paliwa, dostępnych dla klientów od 
października 2015. Poziom zużycia paliwa pierwszych odebranych pojazdów wskazuje na wy-
sokie oszczędności wynikające z eksploatacji nowego Actrosa.

Volvo stoi głównie ciągnikami 
– 86% sprzedaży. W tym roku fir-
ma podobnie jak w minionym liczy 
na większy ruch w budowlance 
i w branży komunalnej.

DAF w 2015 r. ostro walczył już od stycznia, kiedy to po-
prawił swój wynik z 2014 r. o 181%! Producent postawił 
na wydajność i zaproponował przewoźnikom program „DAF 
Transport Efficiency”. W sumie w 2015 r. DAF sprzedał o 37% 
więcej pojazdów o dmc powyżej 16 t niż w roku poprzednim.

Mercedes w ostatnich latach szybko piął się 
w górę, by w tym roku spaść na trzecią pozycję 
na rynku pojazdów o dmc powyżej 6 t. Cena – to 
najczęściej wskazywany powód spadku udziału 
niemieckiego producenta w polskim rynku.
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W  2015 r. zarejestrowano łącznie 1739 

nowych autobusów o dmc powyżej 

3,5 t oraz trzy sztuki poniżej 3,5 t. 

To wynik o 269 szt. lepszy niż przed rokiem 

(+18,3%). Wolumen sprzedaży autobusów 

w  minionym roku przekroczył poziom 

z 2008, kiedy wzrosty w dużym stopniu były 

zdeterminowane zamówieniami na pojazdy 

miejskie fi nansowane z  funduszy unijnych. 

Rok 2015 był lepszy o  190 szt. Złożył się 

na to większy popyt na minibusy i pojazdy 

miejskie (głównie dla Warszawy) oraz spore 

zapotrzebowanie na autokary. 

Mercedes przoduje 

Kolejny raz z  rzędu liderem rynku auto-

busów jest Mercedes. W minionym roku za-

rejestrowano 625 pojazdów tej marki, o  2% 

mniej niż przed rokiem. 86% to małe busiki 

o dmc poniżej 8 t, powstałe na bazie Sprintera 

– 541 szt. Reszta to 71 autobusów międzymia-

stowych i  turystycznych oraz 13 miejskich. 

W  sumie dało to niemieckiej marce udział 

w całym rynku na poziomie 35,9% (o 7,4 pkt. 

proc. mniej niż przed rokiem). Na drugiej 

pozycji znalazł się Solaris, który zarejestrował 

łącznie 348 autobusów – o 100 szt. więcej niż 

przed rokiem, co zapewniło fi rmie z Bolecho-

wa udział w rynku na poziomie 20% (wzrost 

o 3,1 pkt. proc.). Trzecie miejsce zajął po raz 

pierwszy od wielu lat – MAN (148), któ-

ry dzięki dostawom do Wrocławia, Tychów 

i Gdyni zwiększył swoje udziały w rynku do 

8,5% (+5 pkt. proc.) Czwarty był Ford (99), 

z udziałem 5,7% (+3,5 pkt proc.). Tutaj zasługi 

należy upatrywać w nowym modelu Transita, 

który zdobył sobie sporą rzeszę zwolenników. 

Następny był czeski SOR (79 szt.). Dalej upla-

sowała się Scania (77), wyprzedzając Solbusa 

(71). Szwedzkiej marce w minionym roku do-

brze poszło w  segmencie turystycznym, po-

mógł również kontrakt na miejskie autobusy 

dla Słupska – w sumie Scania zdobyła prawie 

4% rynku. 

Rok 2015 na początku nie zapowiadał się 

dobrze. Dopiero jesień przyniosła wyraźne 

ożywienie. W  ostatnim miesiącu zareje-

strowano 212 szt. nowych autobusów, czyli 

o 52 szt. więcej niż przed rokiem (+32,5%). 

Dobre były też listopad (209), czerwiec 

(200) i kwiecień (169). We wrześniu różni-

ca w  stosunku do ubiegłego roku wynosiła 

zaledwie 107 szt. To efekt słabego lipca (o 87 

pojazdów mniej niż przed rokiem, spadek 

o  49,2%), sierpnia (–30 szt. i  –21%) oraz 

września (–9 szt. i  –8,5%). Ujemny bilans 

zakończył się dopiero w październiku. Wów-

czas sprzedaż wzrosła (+4 szt. i +3,9%). Na-

tomiast w  listopadzie poszybowała w  górę 

(+106 szt. i +102,9%), by zakończyć w grud-

niu wynikiem lepszym niż w 2014 r. o 52 szt. 

(+32,5%). 

Grudniowy wzrost w  2015 r. to przede 

wszystkim efekt lepszych wyników w  seg-

mencie autobusów miejskich – 111 szt. (+46 

szt. i  +70,8% w  porównaniu do minionego 

Jesienny sprint
Autobusy lubią kaprysić. W tym roku gorąco zrobiło się późną 
jesienią… Coraz więcej miast stawia dziś na ekologię.

MAN mocno w tym roku przegonił konkurentów. Zawojował rynek miejskich autobusów, 
dostarczając 125 takich pojazdów. W maju 36 autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym 
trafiło do PKM Tychy. Była to nie tylko największa w Polsce dostawa autobusów CNG do jednego 
operatora, ale również największa tego rodzaju dostawa autobusów MAN CNG. 

W marcu 2015 r. 7 autokarów Mercedes Tourismo trafiło do firmy 
Emka-Trans z Grodziska Mazowieckiego. W sumie w segmencie 
turystycznym Mercedes sprzedał 48 autobusów, o 36% mniej niż przed 
rokiem. Jeszcze gorzej było w segmencie miejskim, tam sprzedaż 
niemieckiej marki spadła o 87%. Sytuację uratował popyt na minibusy. 

Volvo dostarczyło w tym roku 10 hybrydowych autobusów 
miejskich. Wszystkie w sierpniu rozpoczęły pracę w Inowrocławiu. 
W Polsce, oprócz Inowrocławia autobusy hybrydowe Volvo jeżdżą 
we flocie PKM Świerklaniec na liniach miejskich w Tarnowskich 
Górach oraz we flocie MPK Wrocław.
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roku). Na co złożyły się głównie dostawy do 

Warszawy, Katowic i  Częstochowy. Również 

pod koniec roku zarejestrowano 90 minibu-

sów (+27 szt. i +42,9%). Dodatkowo właśnie 

w grudniu Wojsko Polskie odebrało 34 auto-

kary marki MAN, które nie są uwzględnione 

w statystykach. 

W 2015 r. wyraźnie zwiększył się również 

udział autobusów, które powstały w  fabry-

kach na terenie Polski. To m.in. efekt przy-

spieszenia w segmencie miejskim. W sumie 

zarejestrowano 656 szt. wyprodukowanych 

u  nas autobusów (+37%) – 37,6% udziału 

w rynku. 

Alternatywa w modzie 

W miejskim segmencie zarejestrowano 701 

szt. (czyli więcej o 130 szt., +22%). Najwięcej 

takich pojazdów przekazano w grudniu – 111 

szt., o 46 więcej niż przed rokiem (+70,8%). 

W  2015 roku najwięcej nowych autobusów 

miejskich trafi ło do Warszawy (177), która na 

początku roku odebrała gazowe Solbusy, po-

tem 10 elektrycznych Solarisów Urbino 12, 32 

krótkie Autosany oraz 100 Solarisów, w  tym 

10 z silnikami elektrycznymi. Drugie miejsce 

w liczbie zakupionych nowych pojazdów ma 

Radom (71), gdzie trafi ły autobusy MAN i So-

laris zarejestrowane we Wrocławiu. Duże do-

stawy trafi ły też do: Katowic (67 szt. – w więk-

szości SOR i  Solaris), Tychów (47szt.: MAN 

– 36 i SOR – 10) i Łodzi (42, w tym 40 Sola-

risów). Bydgoszcz odebrała 31 Solarisów i 10 

Solbusów, natomiast Gdynia w sumie 30 au-

tobusów, z czego połowa to MAN-y, a druga 

– Solarisy. Podobnie Olsztyn – 30 Solarisów. 

Pod koniec roku 25 gazowych hybryd Solbusa 

trafi ło do Częstochowy. Reszta w ramach kon-

traktu (15) rozpoczęła pracę w styczniu tego 

roku. 

Liderem w  segmencie miejskich auto-

busów niezmiennie od 13 lat jest Solaris 

(348) z  50% udziałem. Na drugim miejscu 

uplasował się MAN, który odnotował 125 

rejestracji (udział 17,9%). Dla porównania 

warto przypomnieć, że niemiecki produ-

cent w 2014 roku sprzedał w Polsce zaledwie 

28 takich pojazdów. W minionym roku ostro 

zawalczył i zabrał część rynku Mercedesowi, 

który spadł z  drugiego miejsca na siódme. 

Trzeci był SOR (70 szt. i  10% udziału), tuż 

za nim Solbus – 64 zarejestrowane pojazdy 

(udział 9,2%), w  tym także debiutujące na 

naszym rynku hybrydowe modele z  napę-

dem gazowym. Należy podkreślić, że w mi-

nionym roku można było zaobserwować 

większe zainteresowanie pojazdami z  al-

ternatywnymi napędami. Po raz pierwszy 

w  Polsce zarejestrowano aż 119 gazowych 

autobusów, w tym 36 szt. dla Tychów (CNG), 

35 szt. dla Warszawy (LNG), 25 szt. dla Czę-

stochowy (CNG hybryda), 15 szt. dla Gdyni 

(CNG) i 5 szt. dla Słupska (CNG). Do tego 

przewoźnicy zakupili 16 autobusów elek-

trycznych – stołeczny przewoźnik odebrał 

10 Urbino 12 electric, Ostrołęka dwa Urbi-

no 8,9 electric, Inowrocław dwa Urbino 12 

electric i  Jaworzno – jeden, a  Ursus zareje-

strował swój elektryczny prototyp – Ecovolt. 

W sierpniu Inowrocław wzmocnił swoją fl o-

tę o  rekordową liczbę 10 autobusów hybry-

dowych i 2 elektrobusy. Łącznie Inowrocław, 

Włocławek i  Toruń odebrały 15 autobusów 

hybrydowych. 

Międzymiastowe na minusie 

Spadek sprzedaży odnotował natomiast 

segment międzymiastowy, gdzie zareje-

strowano 81 szt. (–37 szt. i  –31,6%). Tu-

taj od marca do czerwca branża odrabiała 

straty z początku roku. Jednak w II połowie 

roku rynek zaczął spadać, a najgorszy oka-

zał się grudzień, kiedy sprzedano zaledwie 

4 międzymiastowe pojazdy – w  zeszłym 

roku było ich 18 (głównie w ramach kon-

traktu Autosanu na pojazdy do przewozu 

pracowników). Segment ten bardzo powoli 

podnosi się z  zapaści, w  jakiej znalazł się 

w  2009 r. po ustaniu masowych zakupów 

PKS. Teraz najczęściej kupowane są auto-

busy do przewozów pracowniczych oraz 

regionalnych – przewoźnicy pod presją 

ekspresowych połączeń międzymiasto-

wych zaczynają inwestować w  coraz no-

wocześniejszy tabor. Nabiera również wagi 

możliwość przewozu osób niepełnospraw-

nych. To powoduje, że zmienia się sama 

struktura sprzedaży. Coraz częściej wy-

bierane są bardziej komfortowe autokary 

(jak Plaxton Elite czy Mercedes Tourismo) 

oraz autobusy lokalne o  obniżonym po-

ziomie podłogi (SOR Low Entry – 9 szt.). 

Tym samym w tym roku prowadzi brytyj-

ska marka Plaxton – 25 szt. (należąca do 

koncernu ADL), za nią jest Mercedes – 23, 

a  trzeci Autosan – 19. Sprzedano jeszcze 

po jednym Irizarze, Irisbusie, Scanię i Vo-

Rejestracje autobusów o dmc powyżej 8 t 
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lvo. Sytuacja ma się poprawić w tym roku. 

Zainteresowanie tym segmentem powinno 

wzrosnąć.

Turystyczna moc 

Cały czas świetną kondycję prezentuje 

segment autobusów turystycznych, gdzie 

zarejestrowano 261 autokarów, czyli o  31 

szt. więcej niż przed rokiem (+13,5%). 

O ile autobusy miejskie i minibusy dosko-

W połowie października pierwsze Solarisy Urbino nowej 
generacji w Polsce trafiły do Wejherowa i Grudziądza. 
Solaris od 13 lat jest liderem rynku autobusów, królując 
w segmencie miejskim. W tym roku planuje też zwiększyć 
sprzedaż autobusów międzymiastowych.
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sko (niewidoczne w  statystykach) oraz 10 

strażackich autokarów Volvo 9700, które 

klasyfi kowane są jako „inne”. W sumie daje 

to 336 egzemplarzy. 

Pierwsze miejsce w  tym segmencie za-

jęła Scania (58), której nie tylko sprzyja 

zwiększony popyt na ekonomiczne pojazdy 

jak Touring, ale także korzysta z  rosnącej 

popularności w  naszym kraju autokarów 

często zabudowywanych na podwoziach 

Scanii przez fi rmę Irizar. Za nią ex aequo 

znalazły się dwie marki należącego do 

tego samego koncernu: Mercedes-Benz 

(48) i Setra (48). Ich łączny udział wyniósł 

38,3%. Czwartą pozycję zajmuje VDL (34), 

a za nim jest Irizar (21). 

Nie takie małe „mini”

W  segmencie „mini” w  zeszłym roku 

przybyło 698 szt. (czyli o 140 szt. więcej niż 

rok wcześniej, +25,1%). Z  roku na rok ten 

segment umacnia swoją pozycję, chociaż 

w lipcu i sierpniu poziom rejestracji minibu-

sów był niższy niż rok wcześniej. Jednak już 

w październiku sytuacja powróciła do normy 

(+4 szt. i +9,1%), a w listopadzie odnotowa-

liśmy zdecydowany skok do góry (+19 szt. 

i  +51,4%). Grudzień przebił jednak wszyst-

kie miesiące. Zarejestrowano wówczas aż 90 

minibusów – najwięcej w tym roku i najwię-

cej w  skali miesiąca w  perspektywie ostat-

nich pięciu lat. Podobnie jak przed rokiem, 

sprzedaż tutaj nakręca PFRON, który dotuje 

zakupy pojazdów przystosowanych do prze-

wozu osób niepełnosprawnych i tym samym 

wyrównuje różnice pomiędzy regionami. 

Od samego początku liderem tego seg-

mentu jest Mercedes – 541 minibusów, 

77,5% udział w rynku. Tylko w grudniu zare-

jestrowano 67 pojazdów tej marki (w listopa-

dzie 43 szt., w październiku 41 szt., we wrze-

śniu 38 szt., w  sierpniu 36 szt.). Ford może 

pochwalić się 99 pojazdami (14,2% udziału). 

Za nim uplasowały się: Volkswagen, Opel 

i Renault. 

Patrząc na wyniki przez pryzmat polskich 

fi rm zabudowujących, na pierwszym miejscu 

znalazł się Mercus (183), a dalej Auto-CUBY 

(52), CMS Auto (50) oraz ex aequo – Auto-

met i Bus Prestige (48). Najwięcej pojazdów 

zabudowanych przez krajowe fi rmy nadwo-

ziowe zarejestrowano w  Wejherowie (115) 

i Warszawie (65). 

Ten rok rozpoczął się dobrze. W styczniu 

rynek odnotował 12-procentowy wzrost. 

Mniejszym powodzeniem cieszyły się mini-

busy – spadek o prawie 6%, dostarczono na-

tomiast 32 autokary (w styczniu 2015 – zale-

dwie 4. Do nabywców trafi ły też 83 autobusy 

miejskie (o 6 mniej niż przed rokiem). ▐

KD
Fot. MAN, Daimler, Solaris, Volvo

Źródło: PZPM, JKM

nale rozpoczęły rok, segment turystyczny 

początkowo wyhamował. W marcu sprze-

daż drgnęła, a  w  maju i  czerwcu nastąpił 

wzrost, po to by w  lipcu, znowu się zała-

mać. Jesienią sytuacja ustabilizowała się, 

a  w  grudniu znów odnotowano spadek. 

W  sumie udało się uzyskać najlepszy wy-

nik w ciągu ostatnich 5 lat, porównywalny 

tylko z 2012 r., kiedy w ramach przygoto-

wań do obsługi Euro 2012 sprzedaż auto-

karów wzrosła do 249 szt. Warto podkre-

ślić, że w tym roku aż 43 autokary (23 szt. 

Mercedesa Tourismo oraz 25 szt. Plaxton 

Elite) zarejestrowano jako pojazdy między-

miastowe. Do tego dochodzą 34 autobusy 

MAN Lion`s Coach zakupione przez woj-
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Plaxton sprzedał 25 autobusów 
turystycznych, które zostały zarejestrowane 
jako międzymiastowe i jeżdżą w barwach 
Polskiego Busa.

Scania w minionym roku zwiększyła sprzedaż swoich autobusów o 185% 
(z 27 w 2014 do 77 w 2015 r.), głównie dzięki sprzedaży autokarów i kontraktowi 
na dostawę miejskich autobusów do Słupska. W maju przekazano tam 18 autobusów 
Scania Citywide LF Euro 6. Wśród nich było 5 pojazdów zasilanych CNG.
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Nowy Solaris.  
Dopracowany w najdrobniejszych szczegółach.

Nowy Solaris to innowacyjny autobus miejski o niezwykle lekkiej i trwałej  

konstrukcji oraz bardzo atrakcyjnym designie. Nowatorska technologia budowy  

pojazdu zapewnia niskie koszty eksploatacyjne i wysoką estetykę wykończenia.  

Przestronne, jasne wnętrze, jak i nowoczesny układ jezdny gwarantują  

pasażerom niespotykany dotąd komfort podróżowania.



W  minionym roku Solaris już po raz 

trzynasty zajął pierwsze miejsce 

na rynku niskopodłogowych au-

tobusów miejskich. Z  łącznej liczby 701 

pojazdów kupionych przez krajowych prze-

woźników w  tym segmencie 348 należały 

do marki Solaris. Oznacza to 50% udział 

w rynku. Wynik ten jest lepszy o 30 punk-

tów procentowych od osiągniętego przez 

MAN-a, który znalazł się na drugiej pozycji. 

W  sumie producent z  Bolechowa sprze-

dał 1279 pojazdów (o  7% mniej niż przed 

rokiem), z tego aż 946 trafi ło do zagranicz-

nych przewoźników, co daje 74% udziału 

eksportu w  ogólnej strukturze sprzedaży. 

W 2015 roku największym poza Polską ryn-

kiem Solarisa były Czechy, gdzie pojechało 

158 autobusów i trolejbusów. To sprzedażo-

wy rekord czeskiej spółki córki. Tradycyjnie 

już wysokie miejsca w rankingu zagranicz-

nych klientów zajęli przewoźnicy z  Nie-

miec, ale także z Włoch, Łotwy i Rumunii. 

Wypracowany w  2015 r. poziom sprze-

daży autobusów, trolejbusów i  tramwajów 

(17 szt.) to trzeci najlepszy wynik sprzeda-

żowy w dwudziestoletniej historii polskiego 

producenta. W tym czasie z podpoznańskiej 

fabryki wyjechało łącznie ponad 14 tys. po-

jazdów, które trafi ły do 30 państw. 

Dobry rok

W 2015 roku została uruchomiona seryj-

na produkcja nowej generacji autobusów 

miejskich Urbino. Pierwsze egzemplarze 

tego modelu trafi ły do nabywcy z Niemiec 

w czerwcu minionego roku. Do dzisiaj zre-

alizowano dostawy obejmujące ponad 300 

sztuk nowego Solarisa Urbino w  wersjach 

12- i 18-metrowej, które pojechały do klien-

tów z  9  europejskich państw: Austrii, Fin-

landii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Norwe-

gii, Polski, Szwajcarii i Włoch. Jesienią 2015 

roku w ofercie pojawiła się także nowa ge-

neracja Urbino w wersjach niskowejściowej 

i z napędem elektrycznym.

W 2015 roku Solaris dostarczył do Hisz-

panii, Niemiec i Polski 25 sztuk autobusów 

z  napędem elektrycznym. Pojazdy te były 

wyposażone w  różne baterie i  wykorzy-

stywały kilka metod ich ładowania, po-

cząwszy od najbardziej popularnej metody 

plug-in, poprzez ładowanie pantografowe 

i  indukcyjne, aż po rozwiązanie z wodoro-

wym ogniwem paliwowym zwiększającym 

zasięg. W minionym roku po raz pierwszy 

elektryczne Solarisy pojawiły się na ulicach: 

Barcelony, Berlina, Warszawy, Jaworzna, 

Ostrołęki, Inowrocławia i Krakowa. W tym 

roku będą realizowane kontrakty na dosta-

wy nowych Solarisów w wersji elektrycznej 

między innymi dla: Hanoweru, Hamburga 

i Tampere. Z kolei Paryż zdecydował się na 

długoterminowe testy m.in. elektrycznego 

Solarisa. Już w  tym roku na ich podstawie 

francuski przewoźnik podejmie strategicz-

ne decyzje zakupowe. 

Solaris zebrał też sporo pochwał. Nowy 

Solaris został m.in. laureatem prestiżowe-

go, międzynarodowego konkursu iF Design 

Award 2015. O wyłonieniu zwycięzców zde-

cydowali jurorzy z ponad 20 krajów. Nowo-

czesny wygląd nowego Urbino doceniła też 

Międzynarodowa Unia Transportu Publicz-

nego podczas targów UITP 2015 oraz jury 

TOP Design w ramach konkurs zorganizo-

wanego podczas „arena DESIGN” w Pozna-

niu. Z kolei Solaris Tramino Braunschweig 

został wyróżnony w  międzynarodowym 

konkursie Red Dot Award 2015. 

Prestiżowa działka

W  przychodach Solarisa 15-20% udział 

mają tramwaje. Władze spółki podkreślają, 

że mogłyby one być wyższe, ale producent 

starannie dobiera sobie kontrakty do reali-

zacji. W 2015 roku fi rma Solaris zakończyła 

Szczęśliwa 
„trzynastka” 
Rok 2015 był rekordowy dla Solarisa pod względem wysokości 
osiągniętych przychodów. Wyniosły one 1,7 mld zł.
Spółka trzynasty rok z rzędu zdominowała polski rynek 
niskopodłogowych autobusów miejskich. 

Od wielu lat w ofercie Solarisa znajdują się pojazdy 
z napędem gazowym CNG. Rocznie firma sprzedaje od 100 
do 300 takich autobusów. W ofercie znajdują się zarówno 
12-, 15-, jak i 18-metrowe. W minionym roku największa 
dostawa to 105 autobusów gazowych dla Ostrawy.

InterUrbino stanowił 17% sprzedaży Solarisa. 
W tym roku zarząd firmy spodziewa się 
wzrostu w tym segmencie. Pomoże 
na pewno zawarty już kontrakt na dostawę 
300 InterUrbino do Włoch.

www.truck-van.pl
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dostawy w  ramach dwóch istotnych kon-

traktów tramwajowych. Pierwszy z nich do-

tyczył 18 tramwajów dla Brunszwiku. Z ko-

lei drugi projekt realizowany był w  Polsce, 

w Olsztynie, gdzie po 55 latach przywróco-

no szynowy transport miejski. Trafi ło tam 

15 Solarisów Tramino. 

Pod koniec minionego roku fi rma zaczęła 

realizację kolejnych dwóch zleceń na pojazdy 

szynowe. Pierwsze to zamówienia na dosta-

wę 41 (przy wykorzystaniu opcji) tramwajów 

do Lipska. Przekazanie pierwszych sztuk jest 

zaplanowane na czwarty kwartał tego roku. 

Drugi kontrakt dotyczy budowy, jako pod-

wykonawca, dla niemieckiego producenta 

HeiterBlick, 110 pudeł tramwajowych dla 

pojazdów szynowych TW3000, które tra-

fi ą do Hanoweru. Dostawy rozpoczną się 

w 2016 roku i potrwają do połowy 2017. 

Zmiany na 20-lecie

Na początku 2016 roku Solaris dostar-

czył swój pierwszy autobus do Maroka. 

Urbino 18 MetroStyle trafi ło do fi rmy 

ALSA. Pod koniec roku 2015 fi rma zdo-

była duże zamówienie w  Izraelu. Łącznie 

ma dostarczyć 110 pojazdów. Pojazdy So-

larisa jeżdżą w  tym kraju od 2012 roku. 

Dotychczas polski producent dostarczył 

tam blisko 200 autobusów. Każdy zagra-

niczny dostawca swoich produktów do 

Izraela jest zobowiązany do wypełnienia 

off setu na poziomie od 20 do 30% wartości 

sprzedawanych produktów na tym rynku. 

Są różne metody „odpracowywania” takich 

transakcji. Solaris zdecydował się na bu-

dowanie autobusów wspólnie z  izraelskim 

partnerem. Producent z Bolechowa podpi-

sał umowę o współpracy z fi rmą  Haargaz. 

Solaris będzie dostarczać gotowe podwozia 

z  zabudowanym systemem napędowym 

i kierowniczym. Na tej bazie będą budowa-

ne nadwozia. Powstaną autobusy o nazwie 

Solaris Haargaz. W  ten sposób odbędzie 

się końcowy montaż Solarisów Urbino 12 

w  wersji niskopodłogowej w  ramach naj-

nowszego zamówienia. Dostawy rozpocz-

ną się w 2016 roku i mają potrwać do po-

łowy 2017. 

Również już w  tym roku fi rma podpisa-

ła umowę na dostawę 60 nowych Solarisów 

Urbino 12 dla MPK Kraków. Do Krakowa 

dostarczone zostaną również cztery autobu-

sy elektryczne Solaris Urbino 8,9 LE elec-

tric. Od stycznia w stolicy Małopolski jeździ 

już elektryczne Urbino 12 electric.

17% sprzedaży Solarisa w  minionym 

roku stanowiły autobusy InterUrbino. 

W tym roku ma ich być więcej. 300 Inter-

Urbino 12 zamówiła włoska fi rma Co-

tral. Dostawa pierwszych 122 autobusów 

nastąpi jeszcze w tym roku. To drugi naj-

większy jednorazowy kontrakt w  20-let-

niej historii Solarisa – dobry akcent z oka-

zji zbliżającego się jubileuszu. Dokładnie 

22 marca 2016 roku Solaris będzie święto-

wać swoje 20. urodziny. 

W kolejne 20-lecie Solaris wkroczy w no-

woczesnej oprawie. W  2015 r. zakończyła 

się rozbudowa fabryki w  Bolechowie. Po-

wierzchnia nowego budynku to 7000 m2. 

W  wyniku rozbudowy przedefi niowany 

został system produkcji. W  październiku 

2015 r. również oddano do użytku nowe 

pomieszczenia biurowe o  powierzchni 

5000 m2. W najbliższych miesiącach zakoń-

czy się budowa nowego magazynu głów-

nego. Trwają właśnie prace remontowe 

pomieszczeń socjalnych dla pracowników 

bezpośrednio produkcyjnych. ▐

KD
Fot. Solaris
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Sprzedaż pojazdów marki Solaris w roku 2015 w podziale 
na kraje, w sztukach
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Najlepszy 
rezultat w historii 

firmy  

Sprzedaż pojazdów marki Solaris 
w latach 2006–2015, dane w sztukach

Przychody firmy Solaris w mln złotych 
w latach 2006–2015

Trzeci  najlepszy 
wynik 

 w historii  

* Złożone zamówienia na dzień 16.02.2016. 
 Jest to o 200 autobusów więcej niż o tej samej porze w roku 2015 

dr Andreas Strecker, 
prezes zarządu firmy Solaris

To był bardzo dobry rok dla naszej firmy, która odnotowała rekord w zakresie 
wysokości przychodów i trzeci w historii wynik pod względem liczby sprze-
danych pojazdów. Te rezultaty cieszą tym bardziej, że w 2015 roku przepro-
wadziliśmy realizację kilku niezwykle ambitnych i kluczowych projektów dla 
dalszego rozwoju naszej spółki. Przede wszystkim była to rozbudowa fabryki 
oraz przeorganizowanie systemu produkcji, zmiany przeprowadzono także 
w obrębie magazynowania oraz funkcjonowania przestrzeni biurowych. Sku-
piliśmy się także na reorganizacji pracy niektórych działów, w szczególności 
związanych z obsługą posprzedażową klienta. Wreszcie wdrożyliśmy do se-
ryjnej produkcji zupełnie nową generację autobusów miejskich. Już dzisiaj 

widzimy tego pozytywne efekty, a najlepszym dowodem na to jest portfolio naszych zamówień na rok 
2016, które jest lepsze od ubiegłorocznego, o tej samej porze aż o 150 sztuk.
W roku 2016 planujemy zaprezentować kolejne nowości. Między innymi będzie to premiera nowej 
generacji trolejbusów Trollino oraz autobusów z napędem CNG. Ponadto chcemy zaoferować naszym 
klientom nowe rozwiązania w zakresie autobusów hybrydowych. Na pewno ten rok będzie okresem 
dynamicznego wzrostu sprzedaży autobusów elektrycznych w Europie. Dołożymy wszelkich starań, 
aby odegrać kluczową rolę w tym segmencie. Pracujemy także nad intensyfikacją naszych działań 
sprzedażowych poza naszym kontynentem. Myślę, że już w najbliższych miesiącach będę mógł 
przedstawić więcej szczegółów na temat naszej zagranicznej ekspansji. 
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S tanowi doskonałe rozwiązanie dla 

fi rm, które prowadzą przewozy trudne 

do jednoznacznego zakwalifi kowania. 

Ponadto może być wyposażony w  alterna-

tywne źródła napędu, co jeszcze bardziej 

powiększa zakres jego zastosowań. 

Przez duże „T”

Scania Interlink jest stylizowana nowo-

cześnie. Wyróżnia się z  tłumu, ale nie na-

rzuca nabywcy ekscentrycznych pomysłów, 

które tracą świeżość po jednym, dwóch 

sezonach. Jest zaprojektowana z dużą dozą 

równowagi, ponadczasowo. Będzie się po-

dobać przez długie lata, nie tylko pierw-

szemu, ale i kolejnym użytkownikom. Pro-

stopadłościenną bryłę, złożoną z  gładkich 

płaszczyzn urozmaica harmonizujący z nią, 

łukowaty przód. Jego forma przyczynia się 

do obniżenia hałasu i  współczynnika opo-

ru powietrza, co sprzyja niskiemu spalaniu. 

Ponadto silnie zaokrąglone naroża „ucieka-

ją” przed przeszkodami, dzięki czemu auto-

busem łatwiej jest manewrować. Mniejszy 

jest również promień skrętu. Kierowca ma 

bardzo dobrą widoczność. Manewry uła-

twia opcjonalna kamera cofania. Zarazem 

Interlink wykazuje rodzinne podobieństwo 

do innych modeli autobusów Scania. Przód 

układa się w  rozciągniętą literę „T”, która 

znajduje kontynuację na bokach karoserii. 

W zależności od wariantu długości i wy-

sokości, proporcje pojazdu zmieniają się, 

jednak sylwetka pozostaje rzeczowa i  ele-

gancka, co z pewnością przypadnie do gu-

stu podróżnym i przełoży się na zaufanie do 

przewoźnika. 

Nadwozie Scanii Interlink jest sztywne 

i zgodne z wymaganiami normy R 66.02 do-

tyczącej zachowania pojazdu po przewró-

ceniu na bok. Niemniej masa pojazdu nie 

wzrosła w  porównaniu z  poprzednim mo-

delem. Zarazem wyższa sztywność oznacza 

dla jadących większy komfort, niższy hałas 

i mniej wibracji. 

Trzy w jednymTrzy w jednym
Podczas ostatnich targów Busworld miała premierę Scania Interlink, Podczas ostatnich targów Busworld miała premierę Scania Interlink, 
autobus, który żadnej pracy się nie boi. autobus, który żadnej pracy się nie boi. 

Uważność w działaniu. Interlink ma przód, 
który pełni kilka funkcji: zwiększa urodę 
autobusu, a jednocześnie zmniejsza zużycie 
paliwa i ułatwia manewrowanie. 
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Gotowa odpowiedź

Interlink występuje w  trzech głównych 

wariantach różniących się wysokością: Low 

Decker, Medium Decker i High Decker. Do 

wyboru są odmiany 2- i 3-osiowe o długości 

od 11 do 15 m. Zmienny jest również układ 

drzwi, pomiędzy osiami mogą znaleźć się 

dwuskrzydłowe. Oznacza to, że autobus 

może z  łatwością być wykorzystywany na 

trasach ze stosunkowo dużą liczbą przy-

stanków i przy odpowiednio zaplanowanym 

wnętrzu bez trudu zabierze wózek dziecięcy, 

inwalidzki czy rower. 

Ruch podmiejski to tylko jedna z  moż-

liwości wykorzystania Interlinka. Modele 

średnie i wysokie z powodzeniem mogą jeź-

dzić w dłuższe trasy o zasięgu międzymia-

stowym. High Decker sprawdzi się także 

w ruchu turystycznym lub jako pojazd wy-

najmowany do obsługi tzw. transferów, czyli 

przewozu gości np. z lotniska do hotelu. 

Wyposażenie autobusu w  znacznym 

stopniu zależy do zamawiającego. Może być 

ukierunkowane na maksymalne zwiększe-

nie liczby miejsc lub na podwyższenie kom-

fortu. Zmieniając położenie środkowych 

drzwi można wpływać na gęstość rozmiesz-

czenia foteli, wielkość bagażnika oraz poło-

żenie toalety. W autobusach Medium i High 

Decker fotele umieszczono na podestach. 

Są one jednak względnie niskie (17 cm), 

przez co zajmowanie miejsca jest ułatwio-

ne, a wnętrze wydaje się bardziej obszerne. 

Duża powierzchnia bocznych szyb z  nisko 

umieszczoną dolną krawędzią potęguje to 

wrażenie. 

Wybór wersji wiąże się również z wielko-

ścią przestrzeni bagażowej, która wg dekla-

racji Scanii należy obecnie do największych 

w autobusach tego typu. Jeśli chodzi o do-

datkowe akcesoria, przewoźnicy mogą wy-

bierać z długiej listy, która zawiera systemy 

informacyjne i  rozrywkowe, a  także inne 

wyposażenie podnoszące wygodę podróżo-

wania, w tym luksusowe fotele oraz gniazd-

ka dla pasażerów, umożliwiające podłado-

wanie telefonu czy laptopa. 

Jak w rodzinie

Interlink jest zunifi kowany z gamą pojaz-

dów Scania. Korzysta ze sprawdzonych ukła-

dów napędowych i pełnymi garściami czerpie 

ze wcześniejszych doświadczeń uzyskanych 

przy produkcji udanego modelu Omni-

Express, którego jest następcą. Zara-

zem projektanci postarali się o dużą 

współwymienność części w ramach 

gamy odmian Interlink. Jeśli cho-

dzi o elementy zewnętrzne, najwię-

cej wspólnego mają ze sobą wersje 

Medium i  High Decker. Znacznie 

ułatwia to obsługę zróżnicowanej 

fl oty autobusów Scania i  obniża jej 

koszty. 

W  modelach Low Decker sto-

sowane są doskonale znane użyt-

kownikom Scanii rzędowe, 5-cy-

lindrowe, 9-litrowe silniki Euro 6. 

Interlinki w  odmianach Medium 

i High Decker korzystają ponadto 

z  6-cylindrowych silników 13-li-

trowych. Wszystkie mogą być 

zasilane olejem napędowym lub 

biodieslem. Ponadto jednostka 

9-litrowa jest dostępna w  wer-

sjach o mocy 280 i 320 KM napę-

dzanych sprężonym gazem ziem-

nym (CNG), także pod postacią 

biogazu. Czyni to Scanię Inter-

link jednym z  najbardziej uniwersalnych 

i  przyjaznych dla środowiska autobusów 

w swojej klasie. 

Do silników dobrana może być skrzynia 

zautomatyzowana ze sterowaniem Scania 

Opticruise lub automatyczna ZF Ecolife. 

Nie tylko nadwozie, ale i  układ napędowy 

Scania Interlink

Podstawowe informacje
Długość (m) ..................................................................11÷15* 
Szerokość (m) ..................................................................2,55
Wysokość (m) .................................................3,31/ 3,46/ 3,66
Liczba pasażerów .............................do 71 miejsc siedzących
Układ drzwi .................................................1-1-0, 1-0-1, 1-2-0
Napęd .................................................................... 4×2, 6×2*4
Silniki Euro 6 na olej napędowy/biodiesel
Pojemność (l) ........................................................................9
Warianty mocy (KM) .....................................250/280/320/360
Moment obrotowy (Nm) .........................................1250÷1700
Pojemność (l) ......................................................................13
Warianty mocy (KM) ............................................410/450/490
Moment obrotowy (Nm) .........................................2150÷2550
Silniki Euro 6 na gaz ziemny (CNG)/ biometan
Pojemność (l) ........................................................................9
Warianty mocy (KM) ...................................................280/320
Moment obrotowy (Nm) .........................................1350÷1500
Skrzynia biegów ........................ 8- lub 12-biegowa ze Scania
  ...................................... Opticruise, ZF Ecolife 6-biegowa 
  ..........................................automatyczna skrzynia biegów
Pojemność zbiornika paliwa ....................................................  
  ................ olej napędowy, biodiesiel: do 660 l, gaz: 1200 l

*modele 2-osiowe maksymalnie 13,2 m

można optymalnie dopasować do rodzaju 

eksploatacji. 

Scania Interlink jako pojazd o  tak sze-

rokiej i zróżnicowanej gamie może być pa-

naceum na bolączki polskich PKS-ów i za-

stępujących je, nowocześnie zarządzanych 

fi rm prowadzących analogiczną działal-

ność. Scania oferuje wraz z autobusami sze-

reg usług posprzedażnych, w  tym serwiso-

wych, co pozwala użytkownikowi pojazdu 

skoncentrować się na głównej działalności, 

polegającej na przewozie ludzi. Zapropono-

wanie silników na gaz ziemny jest ukłonem 

w stronę użytkowników, którym szczególnie 

leży na sercu troska o otoczenie człowieka 

i  wpisuje się w  strategię producenta, który 

sam dba o ekologię. ▐

Michał Kij
Fot. Scania

Standard Scanii Interlink można zmieniać, posługując się nie tylko 
typem foteli i ich zagęszczeniem, ale również wystrojem, w którym 
mogą dominować praktyczne szarości lub inne, cieplejsze kolory. 

Otoczenie kierowcy jest nie tylko ergonomiczne, 
ale zostawia mu miejsce na prywatne rzeczy, np. kubek 
z gorącą kawą czy telefon. 
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N ie każdy zdaje sobie sprawę, że nie są 

nowością i  „odkryciem” XXI wieku. 

Eksperymentowano z  nimi wcze-

śniej, ale poniosły porażkę wobec względ-

nie prostych i  praktycznych rozwiązań 

uznawanych obecnie za „tradycyjne”, tzn. 

silników benzynowych i Diesla. W począt-

kowej fazie rozwoju samochodu rywali-

zowały: silnik parowy, elektryczny i  spa-

linowy. Elektryczny odpadł, bo zapewniał 

pojazdowi zbyt mały zasięg, parowy był 

uciążliwy w codziennej obsłudze. Obydwa 

wróciły jednak w  latach 70., gdy wybuchł 

kryzys naft owy i  nasiliło się dążenie do 

ograniczania emisji spalin. 

Nie pierwszy raz

Gaz, jako paliwo był obecny już od pierw-

szych chwil „życia” silnika o wewnętrznym 

spalaniu. Silnik François Isaaca de Rivaza, 

skonstruowany w  1807 r. był napędzany 

mieszaniną wodoru i tlenu. Inni, np. Étienne 

Lenoir w 1859, stosowali jako paliwo łatwo 

dostępny gaz świetlny (koksowniczy). Gdy 

na miejsce tego typu gazu pojawił się w mia-

stach mniej toksyczny, kopalny gaz ziemny, 

również on został zaprzęgnięty do napędu 

pojazdów. Pierwsze z  nich woziły gaz nie 

sprężony w wielkich „balonach” umieszczo-

nych na dachu. Samochody gazowe wyko-

rzystują silniki o  zapłonie iskrowym, choć 

gaz w  połączeniu z  olejem napędowym 

bywa stosowany również w dieslach. 

Skoro mowa o  gazach: już na początku 

XX wieku powstały pierwsze samochody na 

gaz drzewny. Zdobyły popularność w okre-

sie II wojny światowej, gdy zakłóceniu ule-

gły dostawy benzyny i  oleju napędowego. 

Wyposażone były w generator, produkujący 

gaz dla silnika. Znikły, jako niepraktycz-

ne, lecz nadal dostępne są zestawy do wy-

twarzania gazu, które można wykorzystać 

w samochodzie, montując je np. na skrzyni 

ładunkowej lub przyczepce. Zachwala się je 

jako zapewniające domową „samowystar-

czalność” paliwową. 

Napęd hybrydowy pojawił się na począt-

ku XX wieku w pojazdach Lohner-Porsche, 

w których silniki elektryczne w piastach kół 

czerpały energię z generatora napędzanego 

silnikiem spalinowym. Była to więc pionier-

ska hybryda szeregowa. 

Także biopaliwa nie są nowością. Już 

pierwsze silniki konstruowane przez Ru-

dolfa Diesla demonstrowały, że mogą być 

zasilane olejem roślinnym. Podczas Wy-

stawy Światowej w  Paryżu w  1900 r. Die-

sel eksponował silnik na olej z  orzeszków 

arachidowych. Wynalazca przewidywał, że 

w  przyszłości wytwarzanie paliw z  roślin 

stanie się powszechną praktyką. Pierwszy 

pojazd Henry’ego Forda, Quadricycle był 

napędzany etanolem, dość łatwym do po-

zyskania z  surowców pochodzenie roślin-

nego. Słynny Ford T z lat 1908-27 również 

mógł używać tego paliwa, a także benzyny 

i naft y. 

Nieco zapomnianym, alternatywnym 

źródłem napędu jest silnik turbinowy, któ-

rym fi rmy samochodowe interesowały się 

w  latach 50. i 60. minionego wieku, mon-

tując go również w pojazdach użytkowych. 

Chrysler Turbine, wyprodukowany w licz-

bie 55 sztuk i  testowany w  latach 1963-66 

w  przeciętnych, amerykańskich gospo-

darstwach domowych mógł spalać „co-

Ulgowy poproszę
Alternatywne układy napędowe przenikają przede wszystkim 
do pojazdów miejskich: dostawczych, ciężarowych i autobusów. 
Lecz nie do wszystkich te same i z tą samą ochotą. 

Detroit Electric odniósł prawdopodobnie najwięk-
szy sukces jako producent samochodów 
elektrycznych do codziennego użytku, do chwili 
pojawienia się Tesli. Firma działała w latach 
1907-39 i produkowała również lekkie auta użytkowe. 

Ogniwa paliwowe są w polu 
zainteresowania producentów 
samochodów od dawna. Widoczny 
na drugim planie GM Electrovan 
powstał w 1966 r. 

Ford napędzany silnikiem turbinowym. W latach 
50. i 60. Wielu producentów eksperymentowało 
z tym źródłem napędu. Silnik turbinowy tolerował 
różne gatunki paliw, co udowodnił osobowy Chrysler 
Turbine, który mógł pracować na… tequilę!
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kolwiek”: benzynę, naft ę, alkohol, tequilę, 

a nawet perfumy. 

W 1935 r. Henry Darret zbudował i opa-

tentował samochód na wodę, a konkretnie 

na wodór powstający na pokładzie auta 

w procesie elektrolizy. Już pod koniec XIX 

wieku pojawiły się pojazdy szynowe na 

sprężone powietrze, a  z  nimi pierwsze sa-

mochody tego typu, np. amerykański Ho-

adley-Knight z 1899. 

Wreszcie, w 1958 r. Ford zaprezentował 

model, który pokazywał jak mógłby wy-

glądać samochód atomowy. Auto nazwane 

Nucleon miało być wyposażone w  reak-

tor atomowy będącym zminiaturyzowaną 

wersją reaktora stosowanego w  łodziach 

podwodnych. Podgrzewać miał on wodę, 

która jako para napędzała turbiny, a  te 

przekazywały moment obrotowy do kół. 

Reaktor należałoby wymieniać na nowy co 

około 8000 km. 

Łatwy metan

Silniki benzynowy i  Diesla okazały się 

najbardziej uniwersalne. Poszukując alter-

natywnych źródeł napędu, godzimy się na 

pewne niewygody i  koszty, aby ochronić 

środowisko i własne zdrowie, a także unie-

zależnić się od paliw kopalnych. Ma to nie 

tylko przyziemny wymiar praktyczny, gdy 

unikamy skoków cen ropy na światowym 

rynku, ale i  wymiar prometejskiej walki 

o przyszłość naszej cywilizacji. 

Alternatywne układy napędowe są na 

ogół skomplikowane, podnoszą masę 

własną pojazdu oraz uzależniają go od 

źródeł energii, które nie są powszechnie, 

łatwo dostępne. Minimalizujemy wspo-

mniane niewygody, wybierając źródło 

napędu odpowiednio do zadań, jakie ma 

wykonywać pojazd i  otoczenia, w  jakim 

ma się poruszać. Tworzymy samochody 

będące odpowiednikami gatunków ende-

micznych, występujących na określonym 

obszarze i  źle znoszących zmiany w  śro-

dowisku. Ponieważ jednak to my decy-

dujemy, jaki pojazd i gdzie umieszczamy, 

mamy kolosalny wpływ na jego sukces lub 

porażkę. 

Miasto, jako obszar stosunkowo niewiel-

ki, ale stawiający duże wymagania odnośnie 

niskiej emisji hałasu i  zanieczyszczeń, jest 

naturalnym polem eksperymentów i  dzia-

łań praktycznych. Najprościej jest wprowa-

dzić tu pojazd nietypowy i  potrzebną mu 

ewentualnie infrastrukturę. 

Łatwością adaptacji wykazują się pojaz-

dy gazowe, zasilane gazem składającym się 

w decydującej mierze z metanu, pochodzą-

cym ze źródeł kopalnych lub jako produkt 

np. fermentacji odpadów (biogaz). Samo-

chody takie używają nieskomplikowanych 

silników o  zapłonie iskrowym. Są ciche 

i wydzielają mało szkodliwych spalin. Pra-

wie wcale nie emitują cząstek stałych, ty-

powych dla diesla. Głównym problemem 

są metody przechowywania gazu w  ilości 

zapewniającej autu satysfakcjonujący za-

sięg. Można go sprężyć w  butlach (CNG) 

lub oziębić, aby się skroplił (LNG). Ten 

drugi sposób zapewnia zasięg bez tanko-

wania porównywalny ze zwykłym dieslem. 

Łatwiej jest jednak gaz sprężyć niż oziębić, 

a duże pojazdy miejskie, takie jak autobusy 

czy ciężarówki bez trudu można wyposażyć 

w liczbę butli wystarczającą na jeden dzień 

eksploatacji w  granicach miasta. Również 

samochody osobowe, np. taksówki, mogą 

korzystać z  dobrodziejstw metanu. Gaz 

ziemny jest najpowszechniej stosowanym 

paliwem alternatywnym, zwłaszcza w okoli-

cach, gdzie jest go pod dostatkiem. Inicjaty-

wy dostawców gazu zmierzają do utworze-

nia paneuropejskich korytarzy, które dzięki 

sieci stacji tankowania umożliwiłyby pojaz-

dom gazowym bezproblemowe pokonywa-

nie dużych odległości. 

LPG, które też ma pewne zalety gdy 

mowa o  emisji spalin i  cichobieżności, nie 

jest już tak szeroko stosowane, choć Wiedeń 

od lat używa autobusów na propan-butan. 

Ciężki prąd

Silnik elektryczny jest wcielonym ide-

ałem. Ma wysoki moment obrotowy prak-

tycznie od momentu uruchomienia. Zapew-

nia bardzo dobre osiągi, jest cichy, a spalin 

nie pozostawia w ogóle. Sam jest przy tym 

niewielki i nieskomplikowany. Problem leży 

po stronie zapewnienia mu energii. 

Akumulatory, pomimo postępu w  ich 

konstrukcji, są za duże i  za ciężkie, jak na 

zasoby energii, którymi dysponują. Ich ła-

dowanie zajmuje dużo czasu, choć w wielu 

wypadkach możliwe jest szybkie podłado-

wanie. Pewnym ułatwieniem są systemy 

bezprzewodowego ładowania, a alternatywą 

szybka wymiana pakietu wyczerpanego na 

naładowany, co wiąże się jednak z koniecz-

nością budowy sieci „punktów ładowania 

i wymiany”. Niewiadomą pozostaje trwałość 

akumulatorów. Baterie zmniejszają swoją 

pojemność w miarę jak przybywa cykli ła-

dowania-rozładowania, a  niektóre z  nich 

wymagają dodatkowej opieki: nie można 

np. doprowadzać do ich całkowitego roz-

ładowania lub przeciwnie – absolutnie nie 

należy ich przeładowywać. Elektroniczne 

systemy zarządzania energię w pewnej mie-

rze rozwiązują ten problem. 

Mimo to trudno się pogodzić z dużą masą 

własną pojazdów elektrycznych, szczególnie 

w  samochodach dostawczych i  ciężaro-

wych. Powraca pomysł z zasilaniem ciężaró-

wek za pośrednictwem sieci napowietrznej, 

na wzór trolejbusów. Pomysł stary i wyko-

rzystywany już w latach 40. XX wieku, póź-

niej używany do napędzania wozideł sztyw-

noramowych w kopalniach odkrywkowych. 

Należy jednak pamiętać, że sieć, podobnie 

jak tory, ogranicza liczbę możliwych do po-

konania tras. 

Jesteśmy świadkami ofensywy autobu-

sów elektrycznych, wcześniej stosowanych 

w  bardzo ograniczonym zakresie, zwykle 

jako małe pojazdy do obsługi ciasnych, za-

Gaz generatorowy był popularny w okresie II wojny 
światowej, gdy brakowało benzyny i oleju napędowego 
dla rynku cywilnego. Obecnie bywa postrzegany jako 
„antysystemowa” alternatywa, zapewniająca użytkownikowi 
niezależność od skomercjalizowanych źródeł energii. 

Napęd elektryczny jest najczęściej 
wykorzystywany w małych
pojazdach, takich jak ten EcoCraft, 
jednak przyszłość może to zmienić. 

Pojazd zbudowany wg planów 
Leonarda da Vinci, napędzany 
sprężyną. Obecnie znajduje się 
w muzeum samochodów 
w Turynie. 
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trycznego. Czasem elektryczne były dwa 

– po jednym na koło napędzane. W autobu-

sach występował z reguły układ szeregowy, 

gdzie silnik spalinowy wykorzystywany jest 

do produkcji energii dla silnika elektrycz-

nego napędzającego koła. W układzie rów-

noległym oba te źródła napędu dostarczają 

moment obrotowy do kół. Taki układ stał 

się typowy dla hybrydowych ciężarówek. Są 

również systemy mieszane. 

Istotą hybrydy jest ograniczenie zużycia 

paliwa przy zmiennych warunkach jazdy, 

z częstymi przyspieszeniami, hamowaniami 

i  postojami. Cel osiąga się, wykorzystując 

do napędu kół silnik elektryczny: stale lub 

w momentach największego zapotrzebowa-

nia na moment obrotowy, np. przy ruszaniu. 

Odciąża to silnik spalinowy, który może 

przez większość czasu pracować w  ekono-

micznym zakresie obrotów, jakby pojazd 

poruszał się w  idealnych warunkach stwa-

rzanych przez pustą, równą, prostą drogę. 

„Oszukując go”, uzyskuje się oszczędność. 

Jak z tego wynika, hybryda ma najwięcej 

zalet w  gęstym ruchu ulicznym. Na trasie 

traci przewagę wobec rozwiązań tradycyj-

nych, może nawet okazać się mniej wydajna 

ze względu na podwyższoną masę układu 

napędowego, który trzeba „przewieźć”. 

Powodem do dumy dla konstruktorów 

są hybrydy, które mogą pokonywać pewne 

odcinki wyłącznie na silniku elektrycznym. 

Bilans energetyczny pojazdu można popra-

wić, podładowując go z sieci (tzw. hybrydy 

plug-in). Wówczas prądu starcza na dłużej 

i  silnik spalinowy może być rzadziej lub 

mniej intensywnie używany. 

Domowym sposobem

Etanol, nazywany bioetanolem, jeśli ma 

pochodzenie roślinne, a nie powstał z prze-

robu ropy naft owej, jest łatwy do uzyskania 

i przyczynia się do obniżenia emisji tlenku 

węgla i  węglowodorów w  gazach spalino-

wych. Może być spalany w  silnikach o  za-

płonie iskrowym oraz dieslach. Można go 

również mieszać z innymi paliwami. Podob-

nie jak metan, sprawia że samochód pracuje 

ciszej niż podobny z silnikiem Diesla. 

Etanol ma jednak tyko 60% wartości opa-

łowej benzyny, a  jego produkcja, podobnie 

jak innych paliw z  przedrostkiem „bio” 

sama jest sporym konsumentem energii. 

Jako paliwo można stosować również 

inne alkohole, np. metanol, propanol lub 

butanol, także jako biometanol, biopropa-

nol i biobutanol. 

Biogeneracje

Szersze spojrzenie na problem pozyskiwa-

nia energii dla pojazdów (i nie tylko) sprowo-

kowało naukowców do wyróżnienia trzech 

generacji biopaliw. Do pierwszej należą: 
▐ biodiesle wytwarzane w  procesie tran-

sestryfi kacji wyższych kwasów tłuszczo-

wych, poprzez dodanie metanolu oraz 

wodorotlenku sodu bądź potasu do ole-

jów roślinnych, 
▐ czyste oleje roślinne (ang. PVO – pure 

vegtables oils), 
▐ biogazy produkowane przy wykorzysta-

niu fermentacji anaerobowej materii or-

bytkowych dzielnic, atrakcji turystycznych 

lub terenów wystawowych. Wraz z  nimi 

proponuje się metody doraźnego dołado-

wywania akumulatorów podczas postoju na 

przystankach czy na pętli. Niektóre korzy-

stają z pantografów, co zrównuje je niejako 

z „trolejbusami o  zwiększonym zasięgu”. 

Najprostsza możliwość to póki co, nocne 

ładowanie baterii z  gniazdka w  bazie. Być 

może w  ślad za autobusami pójdą inne 

pojazdy, ale musimy pamiętać, że prąd 

w gniazdku nie bierze się znikąd. Wprowa-

dzanie pojazdów elektrycznych do miast 

„oczyszcza atmosferę” na ulicach, ale musi 

być skoordynowane z ekologiczną produk-

cją prądu, aby miało głębszy sens. 

Uciekający wodór

Wodór może być wykorzystywany dwoja-

ko: bądź wprost do napędzania silnika spa-

linowego albo jako paliwo wykorzystywane 

w  ogniwach paliwowych. Zamontowane 

w  pojeździe mają za zadanie produkować 

energię elektryczną do jego napędu. 

Niezależnie od sposobu wykorzystywania 

wodór jest paliwem „czystym”, nieszkodli-

wym dla środowiska. Można go pozyskiwać 

na wiele różnych sposobów z wielu surowców. 

Jednak aby tego dokonać, potrzeba energii, 

a transportowanie i przechowywanie wodoru 

jest kosztowne i  wiązałoby się z  konieczno-

ścią budowy odpowiedniej infrastruktury. 

Niemniej pojazdy zasilane wodorowymi 

ogniwami paliwowymi wydają się w udany 

sposób godzić zalety samochodów elek-

trycznych i napędzanych tradycyjnie. Wie-

lu specjalistów wróży im świetlaną przy-

szłość. 

Miejski miks

Hybrydy w  ich nowoczesnym kształcie 

długo były domeną autobusów miejskich, 

które miały dość miejsca, aby pomieścić 

układ napędowy składający się z  co naj-

mniej dwóch silników: spalinowego i elek-

Parowy Purrey typ B z 1909 r. Silnik parowy był bardzo 
elastyczny i podobnie jak elektryczny nie potrzebował 
skrzyni biegów, aby napędzać samochód. 

Parowy Dutcher z 1974 r. powstał w reakcji 
na pierwszy kryzys naftowy na zlecenie izby 
niższej parlamentu Kalifornii.    

Pionierska hybryda Lohner-Porsche, 
w dodatku z napędem na cztery koła 
zbudowana w 1900 r. 

Hybrydowe śmieciarki Volvo były testowane 
w Londynie. Jednak z zalet napędu hybrydowego 
częściej korzystają autobusy miejskie niż 
ciężarówki. 
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ganicznej, np. ścieków, odpadów komu-

nalnych itp., 
▐ bioalkohole będące wynikiem destylacji 

alkoholowej produktów zawierających 

cukry. 

Biopaliwa II generacji wykorzystują su-

rowce, które nie są składnikami pożywie-

nia. Nie zubażają więc zasobów żywności 

dla ludzi i  zwierząt. Jako najodpowied-

niejsze do ich pozyskiwania wskazuje się 

surowce celulozowe: drewno, słomę, wy-

sokie wieloletnie trawy i  odpady przemy-

słu drzewnego. Surowcem mogą być także 

tłuszcze roślinne i zwierzęce, będące odpa-

dami. Duże nadzieje wiąże się z wykorzy-

staniem alg. Zaletą w  procesie produkcji 

jest możliwość wykorzystywania całych 

roślin, a  nie tylko ich części. Biopaliwa II 

generacji to: 
▐ bioetanol lignocelulozowy otrzymywany 

z  lignocelulozy pochodzącej z  biomasy 

(z  wyłączeniem produktów przeznaczo-

nych do przemysłu spożywczego), uzy-

skany na drodze hydrolizy i fermentacji, 
▐ biopaliwa syntetyczne, będące produk-

tem przetwarzania biomasy poprzez zga-

zowanie i  reakcje przekształcające pro-

dukt w stan ciekły, 
▐ bio – DMS (bio – dimetylofuran) otrzy-

mywany w procesie katalitycznego prze-

twarzania cukrów (skrobi, celulozy), 
▐ biometanol otrzymywany np. z  suchej 

destylacji drewna (są też inne metody), 
▐ Biodiesel II generacji np. bio – DME 

(dimetyloeter) otrzymywany w  wyniku 

rafi nacji wodorem (hydrogenizacji) ole-

jów roślinnych i  tłuszczów zwierzęcych, 

głównie odpadowych, 
▐ biogaz otrzymywany np. na wysypiskach 

śmieci, 
▐ biowodór uzyskiwany poprzez zgazowa-

nie lub trawienie biomasy, 
▐ pochodne metanolu i  etanolu oraz mie-

szaniny wyższych alkoholi. 

Biopaliwa III generacji uzyskuje się podob-

nie jak paliwa II generacji, ale surowcami do 

ich produkcji jest biomasa zmodyfi kowana 

na etapie uprawy przy pomocy molekular-

nych technik biologicznych. Modyfi kacje te 

służą udoskonaleniu procesu przemiany bio-

masy w biopaliwo. Jako III generacji można 

otrzymać biowodór, biometanol i biobutanol.

Czwarta generacja biopaliw będzie ko-

rzystać z  technologii umożliwiających 

ograniczenie emisji dwutlenku węgla po-

przez wychwytywanie go i  składowanie na 

etapie produkcji. Ponadto surowcem do ich 

wytwarzania mają być rośliny asymilujące 

w  zwiększonym stopniu dwutlenek węgla 

w czasie uprawy, do czego mogą doprowa-

dzić np. modyfi kacje genetyczne. 

Przebudzenie?

Rozwój alternatywnych metod napędu 

pojazdów jest wrażliwy na naciski o charak-

terze ekonomicznym i  politycznym. Zbyt 

drogie rozwiązania eliminuje na bieżąco 

rynek, ale korektę wnoszą zachęty rządowe 

do ich wykorzystywania. Tym sposobem 

w Niemczech zrobiły karierę pojazdy na gaz 

ziemny, a w Norwegii samochody elektrycz-

ne, w tym Tesla, która dzięki polityce fi skal-

nej państwa może konkurować ceną z prze-

ciętnymi autami z  silnikami spalinowymi. 

Do używania samochodów elektrycznych 

zachęca również wpuszczanie ich na pasy 

dla autobusów oraz bezpłatne parkowanie 

w centrum. 

Alternatywne układy napędowe torują 

sobie drogę, ale czy i  kiedy którykolwiek 

z nich zajmie pozycję dominującą, trudno 

przewidzieć. Na razie silnik benzynowy 

i Diesla mają się tak dobrze, wykazują tyle 

zalet, że nie rezygnujemy z poszukiwania 

dla nich paliw odnawialnych, o  dużych 

walorach ekologicznych. Prawdopodob-

nie będziemy musieli pogodzić się z  roz-

maitością źródeł napędu i  ich specjaliza-

cją, choć wyobraźnia ciągnie nas w stronę 

niewyczerpanego źródła taniej energii, 

którą można łatwo wykorzystać w  każ-

dych warunkach. Czy to mrzonka? Nie-

koniecznie, o  ile badacze będą pamiętać, 

że nie tylko niewiedza, ale i wiedza bywa 

czasem przeszkodą, aby zrobić krok na-

przód. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Daimler, Ford, Solaris

Dostawa prądu do pojazdu elektrycznego może odbywać się za pomocą sieci 
napowietrznej. Tak działają trolejbusy, które są naśladowane przez elektryczne autobusy 
stwarzające możliwość doładowania akumulatorów za pomocą pantografu. 

Skroplony metan LNG wydłuża zasięg pojazdów 
gazowych i czyni sensownym używanie ich również 
w transporcie na dłuższych dystansach. 

Ten mały autobus Ford E-450 ma silnik 
V10 o pojemności 6,8 l napędzany 
wodorem. W tle jest stacja tankowania. 
Testy rozpoczęły się w 2007 r.   

To tylko model, ale przedstawia fascynującą ideę: 
samochód atomowy. Reaktor Forda Nucleona, 
umieszczony z tyłu miał wystarczać na przejechanie 
8000 km. Później należało go zastąpić nowym. 

www.truck-van.pl
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W systemieW systemie
Tak jak poprzednie generacje, również najnowszy Eurocargo występuje w wersji z silnikiem CNG. Tak jak poprzednie generacje, również najnowszy Eurocargo występuje w wersji z silnikiem CNG. 
W połączeniu z ergonomiczną kabiną i licznymi systemami wspomagającymi jazdę W połączeniu z ergonomiczną kabiną i licznymi systemami wspomagającymi jazdę 
zapewnia wygodny, bezpieczny, ekologiczny i tani transport nie tylko na terenie miasta. zapewnia wygodny, bezpieczny, ekologiczny i tani transport nie tylko na terenie miasta. 

Podczas ubiegłorocznych targów So-

lutrans w  Lyonie Iveco Eurocargo 

otrzymało tytuł „Ciężarówki Roku 

2016”. Jest to już drugie takie wyróżnienie 

dla tego modelu. Po raz pierwszy przyzna-

ne mu zostało w 1992 r., gdy wchodził na 

rynek jako następca średniej wielkości cię-

żarówek produkowanych wcześniej, głów-

nie Iveco Zeta i  pochodnych. Jak zauwa-

żył przewodniczący konkursu Gianenrico 

Griffi  ni: „Iveco dostarcza średniotonażową 

ciężarówkę, która po raz kolejny podnosi 

poprzeczkę w  najeżonym konkurentami 

segmencie, w  którym Eurocargo służy za 

wzorzec już od 25 lat.” 

Z daleka widać

Eurocargo wyróżnia się doskonałym wzor-

nictwem. Kabina ma wyrazisty styl, który jest 

nie tylko atrakcyjny, ale przyczynia się do ob-

niżenia współczynnika oporu powietrza Cx. 

Ciężarówka zachowała przy tym cechy ważne 

w mieście, takie jak dobra widoczność z miej-

sca kierowcy oraz łatwy dostęp do wnętrza. 

Wystrój tablicy rozdzielczej z czytelnymi 

wskaźnikami i  uporządkowanymi, dobrze 

opisanymi przełącznikami jest ważnym uła-

twieniem w prowadzeniu w gęstym ruchu. 

Kierowca bez trudu może używać wszyst-

kich funkcji pojazdu. Tablica przyrządów 

jest spłaszczona i  nie ogranicza swobody 

poruszania się po kabinie i  przechodzenia 

w  poprzek. Efektowna tapicerka foteli jest 

z  materiału odpornego na zabrudzenia. 

Jadący mogą wygodnie rozlokować swoje 

rzeczy: kurtkę, telefon, podręczną torbę czy 

aktówkę. Wśród akcesoriów jest szafk a biu-

rowa o pojemności 20 l, która pomieści do-

kumenty, ładowarki, przekąski itp., a  także 

posłuży za wygodny stolik do pracy z kom-

puterem czy formularzami. 

Samochód zapewnia wysoki poziom 

bezpieczeństwa. Poza ABS i ASR Eurocar-

go ma system wspomagania hamowania 

awaryjnego, elektroniczny system stabili-
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zacji pojazdu, adaptacyjny tempomat oraz 

system ostrzegający przed niezamierzo-

nym zjechaniem z pasa ruchu. Praktyczną 

opcją jest układ ułatwiający ruszanie na 

wzniesieniu. Światła do jazdy dziennej wy-

konane są z dobrze widocznych i trwałych 

diod LED. 

Eurocargo jest dostępny z  tą samą gamą 

kabin, jak poprzednio. Są więc szoferki 

położone nisko i  wysoko, krótkie i  długie 

(z  niskim lub wysokim dachem), a  także 

brygadowe. Dodając do tego bogatą ofer-

tę podwozi, można zbudować ciężarówkę 

przystosowaną do różnego rodzaju zadań, 

przydatną w mieście, a także poza nim. Dla 

specjalistów pozostał wariant 4×4. 

Dobry sąsiad

Gdy mowa o  pracach w  terenie zurba-

nizowanym, najlepszym wyborem wydaje 

się gama modeli Eurocargo Natural Power 

zasilanych sprężonym gazem ziemnym 

(CNG). Jest to bowiem paliwo ekologiczne, 

a  pojazdy nim napędzane charakteryzują 

się obniżoną zawartością tlenków azotu, 

brakiem związków ołowiu i węglowodorów 

aromatycznych oraz zawartością cząstek 

stałych niższą o  95% w  porównaniu z  cię-

żarówkami z silnikiem Diesla. Parametrami 

tymi przewyższają nawet wymagania normy 

Euro 6, etapów B i C. Ponadto są cichsze od 

porównywalnych ciężarówek z  jednostką 

wysokoprężną o  5 dB, zatem mogą praco-

wać w pobliżu ludzkich siedzib praktycznie 

przez całą dobę, także w nocy. Są przyjazne 

dla mieszkańców i  przyczyniają się do po-

lepszenia jakości życia w miastach. 

Iveco od lat jest liderem napędów gazowych. 

Dostarczyło już na rynek europejski ponad 

13 000 pojazdów tego typu. Ich gama obejmuje 

wszystkie segmenty, a oprócz Eurocargo two-

rzy ją Daily oraz Stralis, który może być zasila-

ny również ciekłym gazem ziemnym LNG. 

Zebrane przez Iveco doświadczenia 

owocują pojazdami prostymi w  obsłudze, 

bezawaryjnymi, cenionymi przez fi rmy 

i  lubianymi przez kierowców. Najnowszy 

Eurocargo Natural Power jest dostępny 

w odmianach o dmc 12 i 16 ton. Do napędu 

służy 6-cylindrowy silnik o zapłonie iskro-

wym o mocy 204 KM i maksymalnym mo-

mencie obrotowym 750 Nm. Do kompletu 

należy ręczna skrzynia o  9 przełożeniach 

lub skrzynia automatyczna. Zbiorniki gazu 

są umocowane pomiędzy osiami, przy po-

dłużnicach ramy podwozia. Nie ograniczają 

możliwości zabudowy pojazdu dowolnym 

nadwoziem i nie wpływają na wielkość prze-

strzeni ładunkowej. Wyposażenie pojazdu 

oraz możliwości transportowe są identycz-

ne jak w przypadku wersji wysokoprężnych. 

Maksymalny zasięg Eurcargo Natural Power 

dochodzi do 400 km. Jest to dystans wy-

starczający do wykonywania codziennych 

zadań w  dystrybucji, zbiórce odpadów czy 

innego rodzaju pracach miejskich. 

Nadal tanio

Podobnie jak inne odmiany Eurocargo, wa-

riant Natural Power może mieć zawieszenie 

mechaniczne, pneumatyczne lub ich kombi-

nację. Gama rozstawów osi obejmuje zakres 

od 3105 do 4815 mm (modele o  dmc 12 t 

z  jednym stopniem do kabiny) oraz od 3690 

do 5670 mm (dmc 16 t z dwoma stopniami 

do kabiny). Tak szeroki wybór umożliwia wy-

korzystywanie samochodów Iveco na CNG 

na wiele sposobów. Mogą pracować jako uni-

wersalne pojazdy dystrybucyjne, chłodnie lub 

przy transporcie napojów. W  przedsiębior-

stwach komunalnych znajdą zastosowanie 

jako śmieciarki, hakowce czy lekkie wywrotki 

użyteczne przy pracach porządkowych. 

Gazowe Iveco Eurocargo jest nie tylko 

praktyczne i  przyjazne dla otoczenia, ale 

przynosi również oszczędności użytkowni-

kom. Wynikają one z przyjętego przez pro-

ducenta dążenia do obniżenia całkowitego 

kosztu posiadania, a także z różnicy cen mię-

dzy olejem napędowym, a gazem ziemnym. 

Gaz jest tańszy. W  związku z  uruchomie-

niem terminalu LNG w Świnoujściu możemy 

spodziewać się w Polsce wzrostu zaintereso-

wania gazem, jako paliwem do pojazdów. 

Nowe Eurocargo Natural Power zjawia się na 

naszym rynku w samą porę. ▐

Michał Kij
Fot. Iveco

Zestaw zbiorników CNG zapewnia Eurocargo Natural Power zasięg 400 km. 
Butle z gazem nie są przeszkodą w montażu zabudowy dowolnego rodzaju. 

Wnętrze kabiny jest urządzone praktycznie i wzbogacone o akcesoria przydatne 
współczesnemu kierowcy, który w pracy posługuje się smartfonem i laptopem. 

Iveco jest doświadczonym producentem pojazdów z napędem CNG. Dostarczyło na rynek 
już 13 tys. takich pojazdów.

www.truck-van.pl

3/2016 25TruckTruckVanVan&

DYSTRYBUCYJNEDYSTRYBUCYJNENapędy gazoweNapędy gazowe



W   przypadku samochodów osobo-

wych oraz lekkich użytkowych metr 

sześcienny gazu ziemnego powi-

nien wystarczyć na przejechanie dystansu 

zbliżonego do przejeżdżanego na litrze ole-

ju napędowego czy benzyny. Eksploatacja 

samochodów zasilanych gazem ziemnym 

przynosi zatem korzyści ekonomiczne, na 

tyle duże, że prywatni właściciele takich po-

jazdów czy mali przedsiębiorcy bardzo często 

zastanawiają się nad posiadaniem własnej in-

frastruktury do tankowania CNG. Niestety, 

po analizie „za” i „przeciw” ostatecznie tylko 

nieliczni zdobywają się na taką inwestycję.

Patologia rynku

Na wszelkie sposoby należy zachęcać do 

korzystania z  CNG, ale warto na początek 

poznać „polityczną”, czyli ciemną stronę 

mocy metanu. Po raz wtóry znów musimy 

przypomnieć problemy związane z  krajo-

wymi realiami CNG.

W  Polsce, rozwój sektora samochodów 

zasilanych sprężonym gazem ziemnym jest 

sparaliżowany z uwagi na brak stacji CNG. 

Koncerny paliwowe czy nawet PGNiG nie 

są zainteresowane ich budowaniem, bo 

na rynku jest za mało aut na matan. Brak 

samochodów wynika z  braku stacji. I  tak 

w koło Macieju... Drugą barierą, być może 

jeszcze ważniejszą, jest niestabilność i ciągłe 

zagrożenie wzrostu cen omawianego pali-

wa. Niegdyś ustanowiony był przez PGNiG 

parytet ceny 1 m3 gazu jako 55% ceny 

1 litra ON. Rząd zachęcał do kupowania po-

jazdów na gaz ziemny, bo miały być najtań-

sze w eksploatacji, a w ub. r. wprowadził na 

to paliwo akcyzę. Z  wyliczeń dotyczących 

ostatniej podwyżki wynika, że parytet ceny 

sięga obecnie 80% (paliwa płynne są teraz 

względnie tanie). Ze względu na pewne 

obiektywne niewygody związane z  posia-

daniem pojazdu napędzanego CNG parytet 

ten powinien być zmniejszony do poziomu 

poniżej 50%.

Nie tylko dla piekarza
W ostatnich latach w branży transportowej sztuka prowadzenia 
biznesu zmieniła się w sztukę oszczędzania. Niestety, aby w Polsce 
jeździć na naprawdę ekologicznym i ekonomicznym paliwie, 
jakim jest CNG, trzeba mieć sporo samozaparcia.

Magazyn gazu przeznaczony jest do przechowywania 
sprężonego metanu i umożliwia szybkie napełnianie gazem 
pojazdów. Butle umieszczone są w stalowej ramie, 
w układzie pionowym i mogą być połączone w kilka sekcji. 
Zbiorniki gazu można stosować już nawet przy wydajności 
kompresorów 10 m3/h. W momencie gdy auta nie ma, 
zbiornik gazu jest uzupełniany przez kompresor.
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Na tym nie koniec. Od 1 sierpnia 2014 r.

rozliczenia dla indywidulanych odbiorców 

za dostarczony gaz i  świadczone usługi 

są prowadzone w  jednostkach energii za-

miast w jednostkach objętości. Oznacza to, 

że musimy określić moc przyłączeniową 

gazu dla naszego gospodarstwa bądź fi r-

my. Odpowiednia kalkulacja jest tu więc 

niesłychanie potrzebna, ponieważ systemy 

monitoringu i  rozliczania jednostkowego 

działają teraz na zasadzie karania klienta 

za przekroczenie wielkości przesyłu w jed-

nostce czasu, czyli mówiąc innymi słowy 

za zbyt duże zużycie gazu. W czasach, gdy 

rynek wszelkiego rodzaju dóbr funkcjonu-

je na zasadzie: im więcej tym taniej, w na-

szym kraju wymyśla się kary za zbyt duże 

zużycia. Czy nie jest to absurdalne? Oliwy 

do ognia dodaje jeszcze właśnie ogłoszo-

ny dość kontrowersyjny raport na temat 

pojazdów napędzanych gazem ziemnym. 

Zdaniem Federacji na rzecz zrównoważo-

nego transportu Transport & Environment 

(T&E), CNG/LNG nie jest już „paliwem 

pomostowym”!

Wygoda

Pan X wjeżdża na podjazd swojego 

domu. Wyciąga wąż prowadzący do ma-

łego urządzenia stojącego w garażu, a jego 

drugi koniec łączy z zaworem tankowania 

swojego auta. Samochód, który w  trasę 

wyjedzie najwcześniej za 8 godzin przez 

ten czas będzie się tankował. Pomimo róż-

nych, także negatywnych zawirowań wokół 

CNG, gaz ten na razie ma nadal pozycję 

taniego paliwa. Wystarczy więc, że pod do-

mem lub w niedużej fi rmie mamy zwykłe 

przyłącze gazowe i  odpowiednio wysokie 

środki fi nansowe, możemy całkiem legal-

nie zamontować dystrybutor gazu i  czer-

pać z niego zysk. 

CNG do celów grzewczych w  domach, 

tak samo jak do zasilania kuchenek, dopro-

wadzany jest rurami pod niewielkim ciśnie-

niem. Aby można było go użyć jako paliwa 

samochodowego musi zostać sprężony. 

Więc potrzebny jest nam kompresor CNG. 

Rynek oferuje szeroką gamę tych urządzeń. 

Mogą pracować zarówno na wolnym powie-

trzu, jak i w garażu bądź zawieszone na ścia-

nie. Mogą to być nawet większe stacje fi r-

mowe mogące obsługiwać małą fl otę. Rynek 

proponuje tu rozwiązania kompleksowe, 

poczynając od zasilania jednego pojazdu 

w systemie SlowFlow (wolnego tankowania 

w nocy), kończąc na rozwiązaniach dla fl ot 

składających się z 15÷20 pojazdów – zarów-

no w systemie SlowFlow, jak i FastFill (czyli 

pełnego tankowania w  czasie 5÷7 minut). 

Budowa jeszcze większych urządzeń do 

tankowania wymaga natomiast pozwoleń, 

co znacznie zwiększa czas i  koszty inwe-

Monika Bryszewska, 
właścicielka firmy ASF przedstawiciela Coltri w Polsce

Paliwo CNG pomimo swoich zdecydowanych przewag nad paliwa-
mi tradycyjnymi – jest ekologiczne i ekonomiczne – w dalszym ciągu 
z trudem przebija się na polski rynek. Jego atrakcyjność zyskuje coraz 
więcej zwolenników, ale dalej jesteśmy w „światowym ogonie”. Na gło-
wę biją nas oszczędni Czesi i Słowacy, nie mówiąc o krajach takich jak: 
Niemcy, Austria czy Włochy. Jak na razie CNG zdobywa zwolenników 
w małych i średnich przedsiębiorstwach posiadających własne floty 
pojazdów. Dla właścicieli prywatnych stacji CNG niezwykle ważny jest 

serwis, dostęp do materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów i części zamiennych. Kompresor 
można też kupić bez zapewnionego serwisu taniej, ale przestój jest bardzo bolesny. Należy się 
zatem zastanowić nad zakupem kompresora CNG z niepewnego źródła oraz przekalkulować 
czy to się naprawdę opłaca.

stycji. Stacje takie nazywane profesjonal-

nymi osiągają wówczas wydajności powyżej 

600 m3/h.

Piątka z matematyki

Na wstępie inwestycji w kompresor CNG 

niezbędne jest wykonanie własnego biz-

nesplanu i  bardzo umiejętne przeliczenie 

poniesionych nakładów i  planowanych zy-

sków. Niestety, na drodze do wysokiej po-

pularności paliwa CNG z domowej instala-

cji stoi cena – za urządzenia trzeba zapłacić 

od kilkunastu tysięcy złotych wzwyż. Przy 

dużych przebiegach dziennych powyżej 

100 km inwestycja ma jednak szanse szybko 

się zwrócić, szczególnie jeśli w  gospodar-

stwie domowym bądź fi rmie jest więcej niż 

jedno auto na CNG. Idealnym przykładem 

klienta na tego rodzaju rozwiązanie są zakła-

dy pracujące w branży piekarniczo-cukier-

niczej czy pralnie posiadające fl otę od 5 do 

15 aut dostawczych na CNG. Auta te po-

Obecnie stosuje się zintegrowany system 
elektryczny w hermetycznej, grubościennej, 
metalowej obudowie w środku kompresora. 
Poprzednio była to oddzielna zewnętrzna 
skrzynka. Takie rozwiązanie ma za zadanie 
oddzielić od łatwopalnego gazu ewentualne, 
nawet najmniejsze przeskoki iskrowe.

Tankowanie w warunkach niewielkiej 
firmy, podobnie jak w przypadku sprężarek 
przydomowych, odbywa się na zewnątrz. 
W przypadku większej liczby samochodów 
trzeba stosować sprężarki o większej 
wydajności, rzędu kilkunastu m3/h lub stosować 
równocześnie kilka mniejszych urządzeń.

Urządzenie powinno być wyposażone 
w wewnętrzny czujnik gazu, który na wypadek 
jakiejkolwiek nieszczelności instalacji gazowej 
– zarówno tej domowej, jak i tej samochodowej 
– pozwoli na wyłączenie kompresora i tym samym 
zapobiegnie ewentualnej kumulacji gazu 
w pomieszczeniu zamkniętym.
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to z  prostych wyliczeń. Zdarzają się przy-

padki, że kompresory są niszczone, a w au-

tach preparowane usterki. Wytłumaczenie 

jest proste – w wielu przypadkach kierowcy 

usiłują zniechęcić swoich pracodawców do 

tego rozwiązania. Pracownicy często „dora-

biają” sobie, mając tzw. przepały. W aucie na 

CNG nie da się tego zrobić. 

Nie wolno przeinwestować

Kompresory to rozwiązania idealne dla 

zastosowania w domu lub w małej lub śred-

niej fi rmie. Każde z rozwiązań przygotowa-

ne jest przy wsparciu producenta, tak aby 

wszelkie wskaźniki ekonomiczne, wynikają-

ce z oszczędności związanych z wykorzysta-

niem gazu ziemnego, nie zostały zniweczo-

ne przez przeinwestowaną i  niewłaściwie 

wykorzystaną stację zasilania CNG.

Na prawidłowy dobór kompresora skła-

da się kilka czynników. Po pierwsze trzeba 

wiedzieć, ile i jakie pojazdy ma użytkownik, 

jakie będzie ich zużycie dobowe (przebieg) 

oraz w  jakim systemie będą te samochody 

tankowane. By efekt inwestycji był najeko-

nomiczniejszy, należy dobrze i  z  dużą do-

kładnością określić swoje potrzeby związa-

ne z  wielkością przesyłu gazu na godzinę. 

Następnie trzeba sprawdzić przyłącze gazo-

we, czy jest ono w stanie zapewnić taką ilość 

gazu, jaką potrzebujemy. Najlepiej gdyby 

było to przyłącze drugie, niezależne, przy-

stosowane wyłącznie do celów tankowania. 

Łatwiej wtedy rozliczać akcyzę, ponieważ 

ma ono odrębny licznik. Na podstawie tych 

wszystkich danych dobierane jest urządze-

nie do tankowania.

Najmniejsze przenośne kompresory 

mogą mieć wydajność ok. 3 m3/h i  to wy-

starcza dla jednego auta i  niedużych prze-

biegów. Najmniejszy stacjonarny kompresor 

przydomowy osiąga ok. 5 m3/h. Następ-

ny poziom kompresorów to wydajności 

10 m3/h mogące obsłużyć nawet małą fl otę, 

która dysponuje 4÷5 niedużymi samocho-

dami. Kolejne stopnie urządzeń to modele 

o wydajności 14÷18 m3/h stosowane w ma-

łych i średnich fi rmach. Są jeszcze indywi-

dualne kompresory o wydajności od 20 do 

36 m3/h analogicznie dla coraz większych 

zastosowań. Od tego miejsca rozpoczy-

na się już grupa urządzeń profesjonalnych 

nazywanych już stacjami tankowania CNG 

z bardzo dużymi wydajnościami.

Jakość to nie tylko
 konstrukcja

Eksploatacja kompresora powinna być 

jak najmniej uciążliwa (emisja hałasu na po-

ziomie 65÷70 dB), a on sam jak najprostszy 

w  obsłudze. Chodzi tu przede wszystkim 

o  czynności związane z  serwisem. Trzeba 

pilnować czasookresów przeglądów, a kom-

presor odwdzięczy się długą pracą, nawet 

15÷20 tys. mth. Serwisowanie wykonywane 

jest co 1500÷2000 mth, natomiast czynno-

ści związane z wymianą fi ltra lub wymianą 

oleju użytkownik może wykonać we wła-

snym zakresie, bo to jest dość proste. Aby 

kompresory były cały czas sprawne, należy 

korzystać z serwisu mobilnego fi rmy insta-

lującej kompresor. 

Mniejsze kompresory to urządzenia tłokowe 

wykonane w układzie tzw. gwiazdy, natomiast 

większe budowane są jako tłokowe porusza-

jące się ruchem przeciwsobnym poziomym. 

Z  reguły do ich napędu wymagane jest zasi-

lanie 3-fazowe 400 V, ale gdy w domu nie ma 

tzw. „siły”, to wystarczy 230 V. Niezmiernie 

ważne jest bezpieczeństwo, do którego zalicza 

konują dziennie od 80 do 250 km, po czym 

wracają na bazę i  czekają do następnego 

dnia pracy. Te kilka godzin postoju prze-

znaczyć można na zatankowanie pojazdów 

w systemie SlowFlow.

Analiza kosztów uruchomienia kompreso-

ra CNG sprowadza się do ceny urządzenia, 

jego kosztów eksploatacji i  serwisowania, 

kosztów zużycia prądu oraz ceny samego 

paliwa. Nie należy zapominać, że do paliwa 

gazowego jako źródła napędu samochodów 

dochodzi jeszcze akcyza, płacimy także za 

wielkość przesyłu na godzinę (za to się płaci 

stałą opłatę bez względu, czy się wykorzystu-

je czy nie), a przekroczenie tej wartości wiąże 

się z  karami umownymi! Budowa stacji do 

tankowania gazem ziemnym nie wymaga 

pozwoleń ani kosztownych projektów dla 

urządzeń o wydajności do 20 m3/h i 1000-li-

trowych zbiorników magazynujących gaz. 

Jeśli potrzebne są większe urządzenia, należy 

mieć na uwadze jeszcze dodatkowe wydatki 

na pozwolenia i projekty.

Z  reguły dla kompresorów do 20 m3/h 

ceny kosztów eksploatacji i  serwisowania 

zamykają się na poziomie 10÷15 gr dolicza-

nych do ceny 1 m3 paliwa. Ostatecznie cena 

gazu ziemnego z akcyzą i wszystkimi kosz-

tami uruchomienia stacji, jej amortyzacji, 

wydatkami na prąd wynosi 2,4÷2,5 zł/m3.

Inwestycja we własną stację CNG może 

się więc zwrócić już po przepracowaniu 

2000÷2500 mth, czyli nawet w ciągu roku. 

Gdy urządzenie eksploatowane jest w grani-

cach 60÷70%, to nasze oszczędności kształ-

tować się będą w  granicach 20÷25% przy 

cenach paliw płynnych, jakie są obecnie. 

A jeszcze rok czy 2 lata temu ta opłacalność 

kształtowała się w granicach 40%. Niestety, 

we fl otach realne oszczędności mogą się 

okazać znacznie mniejsze, niż wynikałoby 

Modułowe stacje szybkiego napełniania Graf 
to rozwiązanie przeznaczone dla średnich i więk-
szych przedsiębiorstw. Kompaktowa jednostka 
zaprojektowana została w celu sekwencyjnego, 
wielokrotnego napełniania zbiorników 
samochodowych przy użyciu zintegrowanego 
systemu sprężania i magazynowania.

Seria sprężarek Coltri zapewnia wygodne 
tankowanie i tani sposób na paliwo. Pojazd 
jest tankowany w całkowicie automatyczny 
sposób. Uśredniony koszt serwisowania 
takiego kompresora w ciągu jego całego 
życia łącznie z naprawami i przeglądami 
to ok. 15 gr doliczane do każdego 1 m3 gazu. 

Stacja gazu dostarczana jest wraz z zinte-
growanym panelem zawierającym funkcje 
kontrolne i zabezpieczające, co czyni z niej 
bezpieczny i autonomiczny system szybkiego 
tankowania. System jest przystosowany 
do zarządzania tankowaniami i do ogólnej 
kontroli przepływu paliwa.
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się wyposażenie w postaci końcowego wyłącz-

nika ciśnienia, wyłącznika nadmiernego prze-

pływu gazu, wyłącznika temperatury, wyłącz-

nika ciśnienia oleju, wyłącznika wycieku gazu 

oraz odpowiedni separator oleju i wilgoci.

„Methan – metano – erdgas – natural 

gas” – te napisy są obecne u  naszych po-

łudniowych i zachodnich sąsiadów już od 

dawna. Sprężony metan jako paliwo al-

ternatywne to ekonomiczne, ekologiczne 

i przyjazne dla silnika rozwiązanie. Rynek 

od kilku lat oferuje niewielkie kompreso-

ry do tankowania gazu z  sieci miejskiej. 

Życzylibyśmy sobie bardzo, by w polskim 

krajobrazie paliwowym pojawiło się więcej 

takich rozwiązań – żal nie korzystać z tego 

taniego, łatwo dostępnego i  przyjazne-

go dla środowiska paliwa, kiedy robią to 

wszyscy wokół. ▐

Michał Mariański
Fot. Iveco, Mercedes-Benz, ASF, M. Mariański

Zintegrowanie w jednej obudowie wszystkich niezbędnych 
podzespołów pozwala na montaż sprężarki na bardzo małej 
powierzchni. Dwa stopnie sprężania zabezpieczone są przed 
nadmiernym wzrostem ciśnienia zaworami bezpieczeństwa. 
Chłodzenie zapewnia wentylator, który pełni także rolę koła 
pasowego i zamachowego.

IODM 75 to oferta kierowana do dużych 
przedsiębiorstw. Kompresory o wydajności 
od 350 do 2100 m3/h mogą obsłużyć kilkanaście 
do kilkudziesięciu samochodów. Mogą z niej 
skorzystać firmy transportowe, zakłady komunikacji 
miejskiej i firmy przewozowe itp.
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Ekspansja Fliegla trwa od ponad dwu-

dziestu lat. Firma od początku wyróż-

nia się zastosowanymi rozwiązaniami, 

które rodziły się z  myślą o  wygodzie użyt-

kowników i  zwiększeniu produktywności. 

W  Polsce w  2014 r. najczęściej wybierano 

wywrotki o kubaturze 25 i 40 m3. 

Charakterystycznym elementem na-

czep niemieckiego producenta są specjal-

ne otwory wykonane w ramie. Co ciekawe 

Fliegl sięgnął po to rozwiązanie 20 lat temu 

nie w celu obniżenia masy własnej pojazdu, 

ale aby uczynić ramę bardziej wytrzymałą 

i elastyczną. Dzięki tym otworom wywrotki 

są ekstremalnie wytrzymałe, sprężyste i ela-

styczne. Każda rama wykonana jest z unika-

towej drobnoziarnistej, wysokogatunkowej 

stali. Fliegl stosuje specjalną technologię 

przetłaczania otworów, wypracowaną przez 

20 lat, dzięki czemu nie ma ryzyka pęka-

nia ram. 

Kolejnym charakterystycznym elemen-

tem naczep Fliegl są „nieścieralne” muldy 

wykonane z  najwyższej klasy gatunku alu-

minium o parametrze ścieralności 110 HB. 

Większe możliwości transportowe

Niemiecki producent bardzo dużo uwa-

gi poświęca kwestii masy swoich naczep. 

Otwory w  ramie pozwalają mu istotnie na 

nią wpłynąć. Ważne są również parametry 

wagowe używanych metali i  stali do pro-

dukcji muldy i  ramy. Wysokogatunkowe 

wykorzystywane przez Fliegla mają mniej-

sze masy własne i są przy tym bardziej trwa-

łe. Wywrotka o pojemności 25 m3 w wersji 

Super Light, na osiach SAF, z  osią podno-

szoną, podłogą o  grubości 6 mm, z  pode-

stem, tylną klapą, plandeką i oponami Con-

tinental, waży zaledwie 4748 kg. To bardzo 

uniwersalna wywrotka, która pozwala prze-

wozić piasek, żwir czy asfalt. Tylny zsyp jest 

w  pełni przystosowany, aby podjeżdżać do 

rozściełacza. 

Najpopularniejsze na polskim rynku są 

jednak wywrotki o pojemności 40 i 41 m3. 

Powód jest prosty – oferują one największe 

możliwości transportowe i  są gotowe do 

przewożenia praktycznie każdego rodzaju 

materiału. Polscy klienci preferują narzę-

dzia uniwersalne. Fliegl w  przypadku tych 

wywrotek stosuje różne rodzaje tylnego 

zamknięcia: klapę, klapę z otworem zbożo-

wym lub klapo-drzwi z  dwoma otworami 

zbożowymi. Wywrotka 41 m3 wyposażana 

jest w  klapo-drzwi o  szerokości paletowej. 

Konstrukcja osadzona jest na osiach SAF, 

ma oś podnoszoną, podest, plandekę z ko-

szem i kołem zapasowym. Cały ten zestaw 

waży tylko 5800 kg, co znacznie zwiększa 

możliwości transportowe. 

 

Realne oszczędności

Od początku 2014 roku Fliegl wszystkie 

swoje naczepy wywrotki oferuje w wersjach 

z muldą stożkową. Seria ta nazwana została 

Greenline, co ma podkreślać nie tylko walo-

ry oszczędnościowe, ale także ekologiczne. 

Stożkowa mulda została po raz pierwszy 

zaprezentowana na targach IAA w  2010 

roku. Już rok później Fliegl dostał za swój 

patent Europejską Nagrodę Transportową 

za Zrównoważony Rozwój. Przede wszyst-

kim doceniono istotne ograniczenie zużycia 

paliwa i bardziej wytrzymałą konstrukcję. 

Mulda stożkowa pozwala zredukować 

opory powietrza. Nie wystaje poza obrys 

ciągnika, powietrze może swobodnie opły-

wać całą naczepę, co diametralnie obniża 

zużycie oleju napędowego. Efektem niższe-

go spalania jest także mniejsza emisja zanie-

czyszczeń. 

Szerokość stożkowego pomostu wywrot-

ki Greenline zwiększa się ku tyłowi, dzięki 

czemu możliwy jest zdecydowanie szybszy 

i sprawniejszy rozładunek. Przekłada się to 

na zwiększenie trwałości samej naczepy. 

W wywrotkach zastosowano zaokrągloną 

ramę o nazwie Curved Chassis. To rozwią-

zanie opatentowane przez Fliegla. Zaokrą-

Lider innowacjiLider innowacji

Czy czwarty może być najlepszy? Fliegl już wielokrotnie 
udowodnił, że tak. Niemiecki producent reprezentowany 
w Polsce przez firmę Lux-Truck, obecnie plasuje się 
na czwartym miejscu wśród najchętniej wybieranych dostawców 
pojazdów użytkowych w Niemczech. Jednak pod względem 
innowacji od lat jest niekwestionowanym liderem. 

Seria Light pozwala maksymalnie wykorzystać ładowność naczepy i przewieźć większą ilości ładunku. 
Naczepy te oferowane są z kubaturą: 25, 28, 29, 33, 40, 41 oraz 50 m3. Ich masa zaczyna się od 4500 kg.

Stożkowa mulda w znacznym stopniu redukuje 
opory powietrza, ponieważ nie wystaje poza 
szerokość ciągnika. Przekłada się to bezpośrednio 
na niższe zużycie paliwa, większą trwałość naczepy 
i niższe koszty jej utrzymania.

Różne rozwiązania tylnego zamknięcia: 
klapa, klapo-drzwi, z jednym lub z dwo-
ma otworami zbożowymi pozwalają 
użytkownikom dopasować naczepę do 
swoich potrzeb.
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glony przód ramy zwiększa jej wytrzy-

małość i  elastyczność poprzez optymalne 

połączenie sił działających pionowo z rów-

nomiernym ich odprowadzaniem do płyty 

sprzęgu siodłowego. Nowa rama wywrotek 

nie ma kanciastych powierzchni, a  odpo-

wiednio podgięta dolna jej część znacznie 

ułatwia sprzęganie z ciągnikiem oraz zapo-

biega uszkodzeniom pojazdów. Z tyłu wpro-

wadzono przemyślane rozwiązania odciąża-

jące tylną oś, co bezpośrednio wpływa na 

stabilność naczepy podczas kiprowania.

Bez pęknięć

Najczęstszą przyczyną pękania asfaltu jest 

układanie go, gdy ma zbyt niską temperatu-

rę, co drastycznie obniża właściwości masy. 

Problem ten rozwiązuje termoizolowana 

wywrotka. Niemiecki producent oferuje 

taką wywrotkę pod nazwą Asphaltprofi . 

Przewożony asfalt dzięki warstwie izolacji 

zachowuje swoją temperaturę nawet po po-

konaniu długiego dystansu z wytwórni mas 

bitumicznych na plac budowy. 

W  Polsce jeszcze nie mamy odpowied-

nich przepisów, natomiast w Niemczech już 

od dawna obowiązuje prawo nakazujące do-

starczanie asfaltu na budowy o powierzchni 

asfaltu powyżej 18 m2 (lub inaczej – 3 km), 

właśnie takimi pojazdami. Od 2019 r. ten 

przepis będzie tam obowiązywał bez wzglę-

du na powierzchnię. Natomiast już teraz np. 

w  Bawarii, nawet w  40% przetargów, jed-

nym z  kryterium jest konieczność dostar-

czania asfaltu w wywrotce-termosie. Podob-

ny zapis coraz częściej pojawia się również 

w polskich zamówieniach. 

Wywrotka Asphaltprofi  jest izolowana 

na całej powierzchni muldy. Izolator jest 

odporny na wilgoć i wibracje podczas trans-

portu, a  przewożony asfalt nie traci swojej 

temperatury – w  efekcie jest materiałem 

dużo wyższej jakości i  zachowuje swoje 

właściwości nawet po pokonaniu wielu ki-

lometrów. 

Fliegl przygotował Asphaltprofi  o  kuba-

turach 25 i 28 m3 – można zamówić również 

wersję Light lub standardową. ▐

Fot. Fliegl, K. Dziewicka

Do izolacji termicznej muldy stosowany jest specjalny 
materiał opracowany przez firmę Fliegl – Isotherm. Jest 
on nakładany na zewnętrzną stronę koleby, całkowicie ją 
pokrywając. Dzięki swojej niewielkiej masie – ok. 200 kg, 
nie wpływa znacząco na ładowność pojazdów.

Rama Curved Chassis stosowana w wywrotkach ma zaokrąglony przód, 
co zwiększa jej wytrzymałość i elastyczność poprzez optymalne połączenie 
sił działających pionowo z równomiernym ich odprowadzaniem do płyty 
sprzęgu siodłowego. Przewężona rama ma otwory wypychane do środka 
(nie wypalane), co dodatkowo usztywnia konstrukcję. 

Stanowisko badawcze, 
na którym sprawdzane są 
właściwości różnych elemen-
tów i ich wpływu na jazdę 
i przechylanie pojazdu.

ul. w. Katarzyny 10
55-011 Siechnice, k. Wroc awia

www.lux-truck.com.pl
tel. (71) 341 97 26
e-mail: biuro@fliegl.pl
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W śród producentów naczep to jedy-

ne takie centrum badawcze w Pol-

sce i  drugie w  Europie. Ośrodek 

jako biuro inżynieryjno-naukowe będzie 

zajmował się w  pierwszej kolejności wery-

fi kacją przyjętych rozwiązań w obecnej ga-

mie produktów, a następnie będzie wspierał 

tworzenie innowacyjnych rozwiązań tech-

nologicznych nowych przyczep i  naczep 

projektowych w grupie Wielton. 

22 mln zł

Centrum ma opracowywać i badać nowe 

rozwiązania technologiczne oraz przyczynić 

się do podniesienia poziomu bezpieczeń-

stwa w  oferowanych pojazdach. Sprawdze-

nie nowych rozwiązań będzie możliwe już 

na etapie projektu i prototypów. Zastosowa-

nie nowych technologii i rozwiązań powin-

no zwiększyć konkurencyjność produktów 

grupy Wielton na rynku przyczep i naczep. 

Centrum badawcze będzie służyło w takim 

samym stopniu rozwojowi własnych pro-

duktów, co marek Fruehauf, Viberti, Marker 

i Cardi, które od niedawna należą do grupy 

Wielton. 

Inwestycja powstała przy współpracy Mi-

nisterstwa Rozwoju i pochłonęła 22 mln zł, 

z  czego 9,5 mln zł pochodziło ze środków 

unijnych, które zostały pozyskane w ramach 

Programu Innowacyjna Gospodarka. W ra-

mach inwestycji na terenie zakładu w Wielu-

niu wybudowano dwie nowe hale oraz zmo-

dernizowano już istniejące obiekty. W halach 

badawczych zainstalowano stanowiska dia-

gnostyki układów hamulcowych, diagnosty-

ki konstrukcji pojazdów oraz stanowisko wy-

trzymałościowe. Stanowiska te będą stałym 

narzędziem badawczym dla liczącego już 

40 inżynierów działu badań i rozwoju. 

Nie tylko naczepy

W  Centrum znajduje się stanowisko 

do badania wytrzymałościowego naczep 

i  przyczep, którego głównym elementem 

jest urządzenie symulacyjne MTS 320 Road 

Dodatkowe 600 ton
Największy polski producent naczep nie zwalnia tępa. Po zeszłorocznych przejęciach na rynku 
francuskim i włoskim firma Wielton zorganizowała biuro projektowe w Gliwicach, a na początku 
lutego na terenie fabryki w Wieluniu otwarzyła Centrum Badawczo-Rozwojowe.
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Simulator. Korzystając ze specjalnego opro-

gramowania zapisuje się w nim układ dróg, 

aby poprzez odtwarzanie na stanowisku 

diagnostycznym symulować ruch pojazdu. 

Nierówności drogi i inne przeciążenia prze-

noszone na pojazd wywołuje zespół siłow-

ników znajdujących się pod kołami pojazdu 

w  połączeniu z  urządzeniem zastępującym 

siodło ciągnika lub zaczep ciężarówki. Sys-

tem ten ma symulować normalny ruch po-

jazdu w  typowych warunkach drogowych. 

Cały zestaw pomiarowy sprawdza na bieżą-

co wpływ eksploatacji na poszczególne pod-

zespoły i całą konstrukcję pojazdu. 

W  trakcie prezentacji na stanowisku 

znajdowała się naczepa plandekowa, która 

po dwóch miesiącach testów będzie miała 

zaliczone 500 tys. km przebiegu. Mimo że 

pojazd nie przesuwa się nawet o centymetr, 

to mordercze drgania pod kołami i  na za-

czepie potrafi ą „zmęczyć” konstrukcję. 

„Taki test pozwoli już na etapie projekto-

wym wyeliminować wszelkie ewentualne 

niedociągnięcia i wprowadzić do produkcji 

sprawdzony projekt” – wyjaśnia Maciej Ka-

czor, dyrektor Działu Badań i Rozwoju fi r-

my. Siła tych drgań jest tak duża, że aby ją 

odizolować od otoczenia, siłowniki symula-

tora są umieszczone na 600-tonowej masie 

sejsmicznej zawieszonej na potężnych po-

duszkach pneumatycznych, których podsta-

wy znajdują się 10 m pod podłogą hali.

Centrum Badawczo-Rozwojowe jest na 

tyle uniwersalne, że sprawdzane mogą tu 

być najróżniejsze pojazdy o masie do 40 t, 

ale maksymalnie z  trzema osiami. Oprócz 

produktów z grupy Wielton można tu badać 

także autobusy, ciężarówki czy pojazdy woj-

skowe w  ramach usług realizowanych dla 

klientów zewnętrznych, czego nie wyklucza 

zarząd fi rmy. 

Gra o klienta

Innowacyjność to słowo, które podczas 

uroczystości otwarcia Centrum było odmie-

niane przez wszystkie przypadki. Bez takie-

go centrum rozwój fi rmy nie mógłby nabrać 

odpowiedniego tempa. Ta polska fi rma po-

ważnie zabiera się do międzynarodowego 

podboju. Wraz z francuską marką Fruehauf 

oraz trzema markami włoskimi ma stać się 

trzecim producentem naczep i  przyczep 

w Europie. Wdrażając do produkcji pojazdy, 

w których dzięki centrum badawczemu wy-

korzysta się nowoczesne materiały, jednocze-

śnie eliminując błędy i  tak zwane „choroby 

wieku dziecięcego”, kierownictwo fi rmy ma 

nadzieję na zdobycie przewagi technologicz-

nej grupy Wielton w Europie. Tak więc wyda-

nie 22 mln zł to nie tylko podniesienie presti-

żu fi rmy, ale także przystąpienie do wielkiej 

gry o klienta europejskiego. ▐

Jarosław Dynek
Fot. J. Dynek

Przednia podpora zastępuje 
siodło ciągnika lub może pracować 
jako zaczep dla przyczepy.

Koła naczepy ustawione na najazdach siłowników. Drgania wywoływane przez ruch siłowników odwzorowu-
jących nierówności jezdni mają wskazać poprawność założeń konstrukcyjnych lub wychwycić błędy w przyjętych 
rozwiązaniach. Urządzenie może być wykorzystywane do badania pojazdów pustych i obciążonych.

Skromne centrum sterowania. To tu wybiera się program drogowy i zbiera się 
wskazania z czujników umieszczonych na pojeździe.

Mariusz Golec, 
prezes zarządu Wieltonu

Inwestycja w centrum badawczo-rozwojowe to kolejny krok na drodze 
do osiągnięcia pozycji technologicznego lidera na europejskim rynku. 
Chcemy dawać klientom 100% gwarancję niezawodności naszych pro-
duktów. Chcemy zatrudniać najzdolniejszych inżynierów i naukowców, 
aby nasze produkty były najlepsze na rynku – zarówno pod względem 
technologicznym, jak i jakościowym. To ugruntuje przewagę konkuren-
cyjną Wieltonu na rynku europejskim w perspektywie długofalowej.

www.truck-van.pl
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ZF Services rusza z czwartą edycją akcji 

Sachs Roadshow 2016. Pod hasłem „Po-

czuj moc wiedzy i siłę praktyki” eksper-

ci ZF Services przekażą specjalistyczną wie-

dzę, praktyczne umiejętności oraz zapewnią 

wyjątkowe wyścigowe emocje pracownikom 

branży warsztatowej. W  programie spotkań 

znajdzie się również prezentacja nowego 

konceptu warsztatów partnerskich ZF Se-

rvices [pro]Tech, który zadebiutuje w Polsce 

w drugiej połowie roku.

Sachs Roadshow 2016 to akcja szkole-

niowa skierowana do warsztatów pojazdów 

osobowych i ciężarowych, które zaopatrują 

się w oryginalne części fi rmy ZF. Tegorocz-

ne edycja odbędzie się w czerwcu na torze 

Jastrząb w Szydłowcu koło Radomia. 

Temat: sprzęgła

Program spotkań został ułożony w  taki 

sposób, by przekazać pracownikom bran-

ży warsztatowej szereg informacji i  porad 

praktycznych, które będą mogli wykorzy-

stać w swojej codziennej pracy. Przykładem 

takiego praktycznego wsparcia są szkolenia 

techniczne ZF Services, kładące w tym roku 

duży nacisk na temat budowy kół dwuma-

sowych i sprzęgieł. 

Podczas prowadzonych przez eksper-

tów ZF Services zajęć uczestnicy otrzymają 

szczegółowe informacje na temat produk-

tów oraz przejdą przez praktyczne zadania 

warsztatowe. W  szkoleniach wykorzystane 

zostaną przykłady układów przeniesienia 

napędu stosowane w pojazdach grupy VW. 

Drugi blok szkoleniowy skierowany będzie 

do mechaników pracujących z  pojazdami 

użytkowymi. W trakcie szkoleń omówione 

zostaną tematy trzech sprzęgieł dwutarczo-

wych (ich typów i właściwej regulacji) oraz 

sprzęgła typu X-Tend z  systemem samore-

gulacji produkowanych przez koncern ZF. 

W  trakcie całodniowych spotkań Sachs 

Roadshow 2016 zaprezentowany zostanie 

również nowy koncept warsztatów part-

nerskich ZF Services [pro]Tech. Głównym 

założeniem programu jest utworzenie no-

woczesnej platformy komunikacyjnej po-

między producentem części ZF Services, 

dystrybutorami oraz warsztatami, które 

zyskają dostęp do zupełnie nowych działów 

z  zakresu porad technicznych, materiałów 

oraz platformy szkoleniowej. 

Programy szkoleniowe ZF Services [pro]

Tech są tak konstruowane, aby w jak najlep-

szy sposób przekazywać uczestnikom wie-

dzę praktyczną. Jak pokazują wyniki, kon-

cepcja ta jest bardzo dobrze odbierana przez 

pracowników branży motoryzacyjnej, czego 

potwierdzeniem jest 12 000 przeszkolonych 

mechaników w 2015 roku.

Wyścigowe emocje

ZF Race Engineering zabierze uczestni-

ków Sachs Roadshow 2016 w świat sportów 

motorowych. Eksperci najbardziej zaawan-

sowanego działu koncernu ZF będą obec-

ni podczas wszystkich dni akcji i  przekażą 

szczegółowe informacje na temat produktów 

skierowanych do różnych odmian wyścigów. 

Na przygotowanej Stacji Motosport uczest-

nicy zasiądą za kierownicą specjalnie przy-

gotowanych samochodów w  specyfi kacji 

wyścigowej – Volkswagen Scirocco R – Cup 

o mocy 290 KM. Pod koniec każdego dnia, 

30 najlepszych zawodników będzie walczyć 

o pierwsze miejsce i atrakcyjne nagrody. 

Uczestnicy będą także mieli okazję do 

przejażdżki wyczynowymi wersjami sa-

mochodów marki Porsche 997 GTS i  GT3 

o mocy 408 i 500 KM. Tym razem zasiądą na 

fotelach pasażera, by doświadczyć wyścigo-

wych emocji i przekonać się, jak jeżdżą czo-

łowi zawodnicy serii Porsche Carrera Cup. 

Jak wziąć udział?

Zaproszenia na Sachs Roadshow 2016 

otrzyma 800 pracowników warsztatów. 

Ostateczne warunki otrzymania zaproszenia 

ustalają dystrybutorzy biorący udział w akcji 

i dysponujący określoną liczbą zaproszeń: In-

ter Cars, Inter-Team, Auto Partner, Gordon, 

AD Polska, Hart, Martex i Motorol.

Podstawowymi kryteriami udziału w Sachs 

Roadshow 2016 jest zakup przez dany warsz-

tat, w  okresie od 15 lutego do 15 maja 2016  

 Moc wiedzy 
i siła praktyki
Kompleksowa wiedza techniczna i praktyczne zadania oraz 
prezentacja nowego konceptu warsztatów partnerskich ZF 
Services [pro]Tech, czyli osiem dni, podczas których zostanie 
przeszkolonych ponad 800 osób.

roku, części marek: Sachs, Lemförder oraz 

ZF Parts, o wartości minimalnej wynoszącej, 

w zależności od wielkości warsztatu: w przy-

padku warsztatów osobowych od 2 do 6 tys. zł, 

a warsztatów ciężarowych – od 4 do 12 tys. zł. 

Udział w akcji można zgłosić na stronie 

internetowej www.zf.com/pl/sachs lub bez-

pośrednio u  dystrybutorów uczestniczą-

cych w akcji.  ▐

Fot. ZF

W tym roku uczestnicy Sachs Roadshow będą 
mogli doświadczyć wyścigowych emocji i prze-
konać się, jak jeżdżą czołowi zawodnicy serii 
Porsche Carrera Cup. Do ich dyspozycji 
będą wyczynowe wersje samochodów marki 
Porsche 997 GTS i GT3 o mocy 408 i 500 KM. 

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

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

Dlaczego warto 
wybrać wycieraczki

SWF?



Firma Perfectdoor Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 1, 27-415 Kunów, woj. świętokrzyskie
www.perfectdoor.pl

Osoba kontaktowa: Mariusz Szęszoł 
tel.: 502 196 934   mariusz.szeszol@perfectdoor.pl

poszukuje przewoźników 
posiadających ciągniki siodłowe 

do stałej współpracy na terenie Polski.

Na początku lutego w  Ko-

palni Soli Wieliczka od-

była się uroczysta gala 

wręczenia nagród fi nalistom III 

Olimpiady Technicznej DAF. 

Najlepszym Mechanikiem DAF 

2016 roku został po raz drugi 

z  rzędu Paweł Parzer z  fi rmy 

Wanicki, autoryzowanego dile-

ra DAF w Mogilanach.

Dwa etapy

III Olimpiada Techniczna DAF 

składała się z  trzech etapów roz-

grywanych w 2015 roku. Podobnie 

jak w poprzednich latach w rywa-

lizacji mogli wziąć udział mecha-

nicy pracujący w autoryzowanych 

serwisach DAF, którzy wpisani są 

do wewnętrznego systemu zarzą-

dzania szkoleniami TMS i  osią-

gnęli co najmniej pierwszy z czte-

rech poziomów wyszkolenia Basic. 

W minionym roku do rywa-

lizacji przystąpiła rekordowa 

liczba mechaników – aż 144, 

ze wszystkich oddziałów diler-

skich DAF. W  fi nale spotkało 

się 4 najlepszych. 

Pierwszym etapem były kwa-

lifi kacje, które polegały na roz-

ków zostało zaproszonych do 

4 różnych lokalizacji w jednym 

terminie. Każdy z  uczestników 

wykonywał test obejmujący 

zagadnienia związane z  teorią, 

diagnostyką i  naprawą pojaz-

dów. Na tym etapie wyłonio-

nych zostało 4 fi nalistów, któ-

rzy walczyli o pierwsze miejsce 

podczas grudniowych zmagań, 

wykonując na czas określone 

praktyczne zadania z  wziętych 

z „życia serwisowego” przypad-

ków napraw. 

Kolejny raz

Paweł Parzer po raz kolejny 

wykazał się największą wiedzą 

z  zakresu elektryki, sterowania 

silnikiem, pneumatyki i  układu 

hamulcowego, układu jezdnego 

i  napędowego, mechaniki oraz 

narzędzi specjalnych i  systemów 

DAF oraz wiedzy ogólnej o marce 

DAF. W nagrodę otrzymał kom-

puter Apple MacBook Pro.  Drugie 

miejsce zajął Tomasz Fibig z ESA 

Trucks Polska oddział Komorniki, 

trzecie Wojciech Karolik z  DBK 

oddział Białystok, a  czwarte Da-

niel Wybieracki z ESA Trucks Pol-

ska oddział Iłowa.

Zdobycie tytułu Najlepszego 

Mechanika Roku 2016 przy-

Paweł Parzer broni tytuł
Zastanawiacie się, gdzie można spotkać najlepszego mechanika w Polsce? 
Jeden z nich pracuje w Mogilianach i świetnie zna się na DAF-ach!

wiązaniu 3 internetowych testów 

sprawdzających wiedzę tech-

niczną i  ogólną o  fi rmie DAF. 

Na  tym etapie wyłonionych 

zostało 41 mechaników, którzy 

uzyskali najwięcej punktów. 

Etap drugi obejmował za-

dania serwisowe. 41 uczestni-

niosło duży prestiż zarówno 

zwycięzcy, jak i  serwisowi DAF, 

w którym pracuje.  ▐

Fot. K. Dziewicka, DAF

Finaliści Technicznej Olimpiady DAF 2016. Od lewej: zwycięzca – Paweł 
Parzer z firmy Wanicki, autoryzowanego dilera DAF w Mogilanach, 
II miejsce – Tomasz Fibig z ESA Trucks Polska oddział Komorniki, 
III miejsce – Wojciech Karolik z DBK oddział Białystok i IV – Daniel 
Wybieracki z ESA Trucks Polska oddział Iłowa.

O Olimpiadzie Technicznej DAF-a 
również w programie „Na Osi” 
na antenach Motowizja i Tele5.

Zapraszamy do oglądania.
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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.



Seria lamp roboczych W129 i W130
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych 
WAŚ Józef i Leszek Waś Sp. j., Go-
dzikowice

Lampa ma homologację kom-
patybilności elektromagnetycznej. 
Jest odporna na przepięcia w insta-
lacji oraz ma małe gabaryty.

Progeo 3D – komputerowy przy-
rząd do pomiaru geometrii ustawie-
nia kół i osi pojazdu o dmc do 3,5 t.
Precyzja – Technk Sp. z o.o., Byd-
goszcz

Mobilne urządzenie do pomiaru 
geometrii kół z cyfrową technolo-
gią odczytu przestrzennego obrazu 
z ekranów pasywnych z mechani-
zmem płynnego pionowego prze-
suwu belki pomiarowej. 

Tester cewek zapłonowych TCZ-1
Centrum Szkolenia Motoryzacji 
„Autoelektronika Kędzia” , Poznań

Uniwersalne urządzenie, za po-
mocą którego można sprawdzać: 
cewki kielichowe, cewki z elektro-
nicznym rozdzielaczem, dwuiskro-
we cewki zapłonowe, listwy cewek 
zapłonowych, świecowe cewki za-
płonowe. 

Pneumatyczny układ hamulcowy 
zespołu ciągnik – naczepa
Mechatronika Wyposażenie Dy-
daktyczne Sp. z o.o., Poznań

Stanowisko demonstracyjne umo-
żliwia zapoznanie się z budową, 
zasadą działania, a także parame-

20 hity
Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród 
na polskim rynku, która jest przyznawana przez ekspertów innowacyjnym 
produktom, odpowiadającym szeregu kryterium, wytworzonym w oparciu 
o najwyższej klasy technologie.

Głównym zamysłem konstruk-
cyjnym CERTUSA jest dostarcze-
nie użytkownikom wysokiej jakości 

produktu, dopracowanego w każ-

dym szczególe. 

Munster 9000 3D urządzenie do 

pomiaru i regulacji geometrii 

ustawienia kół

WERTHER International Polska 

Sp. z o.o., Brzoza

Umożliwia dokładne i szyb-

kie prowadzenie pomiarów jed-

nocześnie 32 parametrów me-

todą przetwarzania obrazu 3D 

z kamer wideo. 

Próbnik wtryskiwaczy EPS 118

Robert Bosch GmbH – Dział tech-

niki motoryzacyjnej ( Division Au-

tomotive Aft ermarket) Niemcy

Szybka i łatwa weryfi kacja 

sprawności wszystkich wtryskiwa-

czy CR.

Linia diagnostyczna Uniline 

Quantum III

Unimetal Sp. z o.o., Złotów

Służy do badania stanu technicz-

nego pojazdów w stacjach kontroli 

pojazdów i serwisach.

Przyrząd do pomiaru geometrii 

ustawienia kół i osi pojazdów 

o dmc do 3,5 t z zaciskami do kół 

o średnicach obręczy od 8” do 24” 

Quantum 3D

Unimetal Sp. z o.o., Złotów

Jedyny dopuszczony do stoso-

wania w polskich stacjach kontroli 

pojazdów, przyrząd oparty na tak 

zaawansowanej technice 3D. 

Lanca wielofunkcyjna

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, 

Niemcy 

telematyki, wykorzystywane przy 

eksploatacji, obsłudze serwisowej 

i diagnozowaniu pojazdów. 

STM.NET – system autoryzacji 

przebiegu badania technicznego 

Stowarzyszenie Techniki Motory-

zacyjnej, Gdańsk

Pozwala na autoryzację przebie-

gu badania technicznego pojazdu 

na stacji kontroli pojazdów poprzez 

archiwizację wyników pozyskiwa-

nych z linii diagnostycznej, po któ-

rej porusza się pojazd.

Podnośnik podposadzkowy Blitz 

Duplex S2

BlitzRotary GmbH, Niemcy

Zapewnia wolną przestrzeń wo-

kół pojazdu, swobodny dostęp do 

kół, silnika i elementów zawiesze-

nia, dając maksymalnie dużo swo-

body podczas wszelkich czynności 

serwisowych. 

Tester diagnostyczny SUN POL 

5500

Snap-on Equipment s.r.l.

Pozwala na wykonanie diagno-

styki szeregowej dla pojazdów eu-

ropejskich i azjatyckich oraz z USA. 

Linia diagnostyczna MAHA Eu-

rosystem 7.50 dla samochodów 

osobowych

MAHA Maschinenbau Halden-

wang

Umożliwia w pełni automatycz-

ną kontrolę stanu technicznego 

pojazdów.

FASANO – elektroniczny tester 

ciśnienia sprężania z pomiarem 

wahań napięcia akumulatora

FASANO TOOLS, Italy

Urządzenie wyposażone w dwie 

dysze, służy nie tylko do nakładania 

piany aktywnej, wysokociśnienio-

wego mycia zasadniczego, ale także 

do nakładania wosku pod obniżo-

nym ciśnieniem. 

Ściągacz wtryskiwaczy hydrau-

liczny ELVIS

TESAM s.c. Łabowa 

Dzięki innowacyjnemu rozwią-

zaniu praca tym przyrządem po-

zwala na skrócenie czasu podczas 

wymiany – lub demontażu wtry-

skiwaczy. 

Montażownica  M & B DIDO 

26MV + wyważarka  WB 290 do 

serwisu mobilnego

M & B ENGINEERING s.r.l., Włochy

Elektrohydrauliczna montażow-

nica z wyważarką. Zaprojektowa-

na dla serwisu mobilnego i pracy 

z kołami ciężarowymi, busami i sa-

mochodami osobowymi o średnicy 

do 26”. 

Mega macs 56

Hella Gutmann Solutions GmbH, 

Niemcy

Jury konkursu przyznało w tym roku 22 wyróżnienia. Złoci Medaliści będą prezentowani w Poznaniu podczas 

Targów Techniki Motoryzacyjnej, które odbędą się w dniach 31.03.– 03.04.2016 r. oraz w „Strefach Mistrzów”, 

czyli specjalnych pawilonach 3, 5 i 7, gdzie będzie można oddać głos na wybranego laureata. Jeszcze przez miesiąc 

po zakończeniu targów głosowanie będzie się odbywać także na stronie internetowej www.zlotymedal.mtp.pl. Produkt, 

który otrzyma największą liczbę głosów, zdobędzie prestiżowy tytuł „Złoty Medal MTP – Wybór Konsumentów”.

trami ciśnień w poszczególnych 
obwodach układu hamulcowego 
pojazdów ciężarowych, a także 
diagnostyki poszczególnych pod-
zespołów. 

Linia diagnostyczna CERTUS 3
W.S.O.P. Sp. z o.o., Gliwice

Pierwsze kompaktowe narzędzie 

diagnostyczne z koncepcją napraw 

w czasie rzeczywistym. 

Parm* – system kontrolno-pomia-

rowy hamowni silnikowych

Odiut Automex Sp. z o.o., Gdańsk

Umożliwia sterowanie stanowi-

skiem hamowni silnikowych wy-

posażonych w hamulec elektrowi-

rowy, wodny lub aktywny. 

Integra Data Service 3.0 z modu-

łem schematów elektrycznych

Integra Soft ware Sp. z o.o., Koszalin

Moduł zawiera 500 tys. schema-

tów m.in.: systemy airbag, zestawy 

wskaźników, centralne zamki, szy-

by i lusterka, fotele, fabryczne alar-

my i immobilisery, itp.

Interfejs diagnostyczny GOLO

Launch Tech Co., Ltd, Chiny

Interfejsy golo Carcare i golo 4 

to rozwiązanie oparte na zasadach 

Umożliwia precyzyjny pomiar 

stanu ciśnień sprężania silnika 

o zapłonie samoczynnym i iskro-

wym oraz ciśnienia paliwa w ukła-

dzie CR. 
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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



Nowa wersja produkowanego w Polsce 

dostawczego Volkswagena jest spad-

kobiercą odmiany Cross. Alltrack to 

pakiet wyposażenia, który podnosi stan-

dard samochodu i  wzbogaca go o  wystrój 

charakterystyczny dla samochodów tereno-

wych. Dzięki niemu auto służące z założenia 

do pracy, zyskuje całkiem nowy wymiar. 

Czerń i chrom

Caddy Alltrack prezentuje się nader 

atrakcyjnie. Ma czarne, plastikowe obra-

mowania kół, szeroki próg i listwy pod zde-

rzakami. Na wlocie powietrza są trzy, chro-

mowane poprzeczki. Do standardu należą 

światła przeciwmgielne. Zderzaki i lusterka 

są lakierowane w  kolorze nadwozia. Tylne 

światła mają przyciemnione klosze, przyda-

jąc sylwetce nieco tajemniczości. Specjalnie 

dla tego modelu zarezerwowano dopasowa-

ne stylem, efektowne, 17-calowe obręcze kół 

Quito ze stopów lekkich. 

Alltrack odpowiada standardowi wy-

kończenia Trendline. Wewnątrz jest kon-

sola środkowa z  wygodnym, regulowanym 

podłokietnikiem oraz kierownica, dźwignia 

zmiany biegów i hamulca ręcznego obszyte 

skórą. Pedały przykryte są aluminiowymi 

nakładki, a  całość wzbogacają elementy 

chromowane. Normą jest klimatyzacja ma-

nualna. 

Uporządkowane wnętrze nie ma zbyt 

wielu schowków, ale te, które są, należą do 

dość praktycznych. Jakość wykończenia 

Volskawgena Caddy Alltrack jest dobra, co 

jak najlepiej świadczy o załodze poznańskiej 

fabryki. 

Również 4Motion

Aż się prosi, żeby pod podłogą znalazł 

się napęd 4×4. Volkswagen o tym pomyślał 

i wyposaża Caddy Alltrack w 4Motion. Jest 

on proponowany w połączeniu z  silnikami 

Diesla o mocy 120 i 150 KM. W pierwszym 

wypadku montowana jest ręczna skrzynka 

6-biegowa, w  drugim także „szóstka”, ale 

zautomatyzowana, dwusprzęgłowa DSG. 

Napęd 4Motion rozdziela moment obro-

towy pomiędzy osie za pomocą sprzęgła 

Haldex piątej generacji. Odznacza się ono 

Na protektorzeNa protektorze
Nowy Caddy Alltrack przekonuje, że samochód dostawczy może 
być crossoverem, nie tracąc ani grama z walorów praktycznych, 
a nawet nieco zyskując. 

Jako furgon Alltrack także wygląda znakomicie, 
szczególnie gdy dobrać odpowiedni lakier. 

Caddy Alltrack w odmianie 4Motion jest wygodnym i praktycznym samochodem, którego można używać 
do pracy, a w wakacje do dłuższych wyjazdów, nie obawiając się gorszych dróg i złej pogody. 

www.truck-van.pl

3/201640 TruckTruckVanVan&

DOSTAWCZEDOSTAWCZETestTest



bardziej zwartą budową, niższą masą i jesz-

cze bardziej precyzyjnym działaniem niż 

poprzednia wersja. Dostosowuje się błyska-

wicznie do warunków jazdy, co przydaje się 

nie tylko w trudnym terenie. 

Caddy Alltrack 4Motion nie jest królem 

bezdroży, ma na to za mały prześwit. Jed-

nak w  górzystych okolicach, przy często 

zmieniającej się pogodzie napęd obu osi 

może okazać się bardzo przydatny. Ponadto 

samochód łatwiej pokonuje drogi i  wznie-

sienia z luźną nawierzchnią, piaszczystą lub 

kamienistą. Plastikowe osłony rzeczywi-

ście chronią w takich warunkach nadwozie 

przed zniszczeniem. Sam układ przeniesie-

nie napędu nie wymaga od kierowcy żadnej 

ingerencji – działa automatycznie, w sposób 

budzący zaufanie. 

Dobry, jak zwykły

Przednionapędowe odmiany Caddy All-

tracka nie różnią się z punktu widzenia kie-

rowcy od innych wersji tego modelu Volks-

wagena. Można liczyć na ten sam komfort 

jazdy i podobne zachowanie się samochodu 

na drodze. Pamiętajmy, że Caddy nigdy nie 

był demonem prędkości i jego układ napę-

dowy został stworzony z  myślą o  oszczęd-

nej i  bezawaryjnej eksploatacji na drogach 

miast, miasteczek i  ich okolic. Odmiany 

osobowe mogą służyć za uniwersalne samo-

chody rodzinne. 

Projektanci zastosowali zatem rozwiąza-

nia sprawdzone, a jedynym odstępstwem na 

rzecz najnowszych trendów jest dodanie do 

palety silników benzynowych o  małej po-

jemności i wysokiej mocy. Pojawiły się one 

w chwili prezentacji nowej generacji Caddy 

i są oferowane również w najnowszym All-

tracku. Ogółem do wyboru są silniki benzy-

nowe: 1,2 TSI o mocy 84 KM, 1,0 TSI – 102 

KM i 1,4 TSI – 125 KM oraz diesel 2,0 TDI 

osiągający 75, 102, 120 lub 150 KM. 

Najtańszy wariant, furgon z  silnikiem 

1,2 TSI kosztuje 59 450 zł netto. Najdroż-

szy jest osobowy model z 2-litrowym TDI 

o mocy 150 KM, wyposażony w skrzynkę 

DSG i napęd 4Motion – kosztuje 110 000 zł 

netto. Ogółem ceny Alltracka przewyższają 

analogiczne warianty Trendline BlueMo-

tion o  około 10  000 zł. Producent propo-

nuje też ekologiczną wersję na sprężony 

gaz ziemny (CNG) o mocy 110 KM, która 

jako furgon kosztuje 74 400 zł netto, a jako 

kombi 89 750 zł. 

Caddy reprezentuje wysoki poziom bez-

pieczeństwa czynnego i  biernego. W  stan-

dardzie ma system Front Assist ostrzegający 

przed kolizją z przeszkodą z przodu i ogra-

niczający skutki ewentualnego zderzenia 

poprzez automatyczne uruchomienie ha-

mulców, a  także układ hamowania po wy-

padku. Zapobiega on uderzeniom bezwład-

nie poruszającego się samochodu w kolejne 

przeszkody. Caddy Alltrack ma również ESP 

oraz system stabilizacji przyczepy. Opcjo-

nalnie można go wyposażyć w  refl ektory 

z  systemem „Light Assist” dostosowujące 

się do warunków ruchu oraz czujnik rozpo-

znawania zmęczenia kierowcy. W  egzem-

plarzach wyposażonych w radio „Composi-

tion Color”, bogatsze „Composition Media” 

lub system nawigacyjny „Discover Media” 

można zamówić kamerę cofania. System 

„Park Assist” ułatwia parkowanie równole-

głe i prostopadłe i oferowany jest za dopłatą. 

Caddy Alltrack może bez trudu dorównać 

poziomem akcesoriów pokładowych przy-

zwoitemu autu osobowemu. 

Funkcjonalnie, jako dostawczak w  peł-

ni odpowiada „zwykłym” Caddy. Oznacza 

to, że ładownia furgonu ma objętość do-

chodzącą do 3,2 m3, a po złożeniu siedzeń 

w  5-osobowym kombi można uzyskać 

bagażnik wielkości 3 m3. Odmiana ta jest 

zresztą naprawdę uniwersalna z  racji wy-

sokiego nadwozia, które przewyższa pod 

wieloma względami popularne minivany, 

o crossoverach nie wspominając. 

Caddy Alltrack jest atrakcyjną propozy-

cją dla osób poszukujących niecodziennego 

samochodu do pracy i  do zabawy. Napęd 

4Motion wydaje się przy tym dodatkiem 

zgoła nieodzownym.  ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Z trudnością terenu nie należy przesadzać, zwłaszcza dysponując wersją z napędzaną 
jedynie przednią osią, ale samochód jest dość odporny na złe warunki terenowe. 
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GALA
BIESIADNA
7-9 PAŹDZIERNIKA 2016
HOTEL GOŁĘBIEWSKI W KARPACZU

Konkurs trwa od 1 marca do 31 sierpnia 2016 roku.
Zarejestruj się, żeby wziąć w nim udział. INTERCARS.COM.PL

NAGRODY
o łącznej wartości

2 000 000 zł

zarejestruj się przez IC_KATALOG ONLINE lub myintercars.com
i baw się na najlepszej  biesiadzie 2016!

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE
START 1 MARCA 2016


