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Dobre Roczniki.
Program dla pojazdów MAN
z rocznika 2011 i starszych. 
Zależy nam, aby każdy pojazd MAN miał jak najlepszą opiekę niezależnie od daty produkcji. Dlatego 

stworzyliśmy program serwisowy, w którym Twój pojazd zostanie otoczony obsługą wykwalifi kowanej kadry 

Autoryzowanych Serwisów MAN w Polsce, jednocześnie proponując najlepszą cenę, w stosunku do jakości 

oferowanych usług. Sprawdź Dobre Roczniki! Szczegóły na stronie www.mantruckandbus.pl oraz pod numerem 

Infolinii 22 526 61 61.

*  Oferta obowiązuje w Autoryzowanych Stacjach Obsługi MAN Truck & Bus na terenie Polski biorących udział w akcji promocyjnej. Dotyczy sprzedaży części zamiennych wraz z wymianą, zrealizowanej na 

podstawie faktury VAT z dopiskiem „Sprzedaż i montaż objęte promocją 2 lata gwarancji zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancyjnymi”.
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Lepiej się nie wychylać. Znacie to? Stara prawda. Ale żeby w biznesie? Tu im bardziej się 

„wychylisz”, tym powinno być lepiej. Otóż nie zawsze…

Polskie firmy transportowe zaskoczyły chyba całą Europę. Okazało się, że potrafimy. 

Zostaliśmy liderem przewozów na rynku międzynarodowym. Konsekwencje tego mogą 

jednak nas zaboleć. 

Rządy poszczególnych krajów zaczęły się zastanawiać, jak obronić swój rynek przewozów 

przed zleceniobiorcami z Europy Środkowej. Rok temu ostro zareagowały Niemcy, wpro-

wadzając swój MiLoG. Dzisiaj okazuje się, że MiLoG to dopiero wierzchołek góry lodowej. 

Francuzi przygotowali coś pikantniejszego.

Od 1 lipca 2016 r. zagraniczne firmy wykonujące przewozy na terenie Francji będą musiały 

płacić kierowcom co najmniej 9,61 euro za godzinę. Wydane do francuskiej ustawy loi 

Macron rozporządzenie nakłada wiele wymogów na przewoźników spoza Francji. Między 

innymi trzeba będzie zgłaszać kierowców, posiadać we Francji przedstawiciela oraz prowa-

dzić dokumentację w języku francuskim. Sporo.

Za nieprzestrzeganie przepisów przewidziano 

sankcje zarówno dla przewoźnika, jak i zlece-

niodawcy. A to może skutecznie zniechęcić do 

współpracy z naszymi firmami.

Zgodnie z rozporządzeniem przedstawiciel 

firmy przewozowej będzie musiał na wypadek 

kontroli dysponować odcinkami wypłat za okres 

oddelegowania każdego kierowcy lub innymi 

dokumentami świadczącymi o wynagrodzeniu. 

Muszą one zawierać przeliczoną na euro stawkę 

godzinową, okres i rozkład czasu pracy stanowią-

ce podstawę wynagrodzenia, urlopy i dni wolne oraz elementy wynagrodzenia, które się do 

nich odnoszą, a także dokumenty poświadczające rzeczywistą wypłatę pensji.

Dodatkowo stawka godzinowa musi być odpowiednio powiększona o dodatek za wysługę 

lat wynikający z obowiązującego we Francji układu zbiorowego dla sektora transportu. 

Przedsiębiorca będzie musiał zweryfikować, do której klasy pracowników, według nomen-

klatury francuskiej, kierowca ma być zakwalifikowany.

Dla polskich firm transportowych nowe przepisy mogą oznaczać nie tylko wzrost kosztów 

prowadzenia działalności, ale nawet wykluczenie z tamtejszego rynku. Najbardziej zagro-

żone są małe firmy, dysponujące jednym lub dwoma pojazdami, a takich w Polsce jest 90%. 

Mogą one nie udźwignąć kosztów związanych z formalnościami związanymi 

z operowaniem na francuskim rynku.

Dodatkowo kierowca będzie musiał mieć ze sobą przetłumaczoną umowę o pracę i po-

twierdzenie, że został zgłoszony jako pracownik delegowany. 

Strach pomyśleć co będzie, jeśli podobne uregulowania prawne wprowadzą inne kraje eu-

ropejskie. Wówczas może się okazać, że kierowca w kabinie będzie musiał wygospodarować 

sobie miejsce na archiwum, w którym będzie przechowywał dokumenty przetłumaczone na 

różne języki. Natomiast stosowanie różnych przepisów płacowych wobec pracownika w zależ-

ności od kraju, przez który przejeżdża będzie generować stos papierów i zabierać czas, za co 

również trzeba będzie zapłacić. Rok 2015 pokazał, że z MiLoGiem jakoś sobie poradziliśmy, 

ale kolejne tego typu utrudnienia mogą pokonać nasz transport i naszą zaradność.▐
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W ielkie ciężarówki i  ich bohaterscy 

kierowcy. Wiele osób pracujących 

dziś w transporcie zaczynało przy-

godę z nim od obejrzenia Krisa Kristoff er-

sona w  „Konwoju” lub Burta Reynoldsa 

jako „Mistrza Kierownicy” uciekającego ra-

zem z Jerrym Reedem. Co najmniej równie 

barwne perypetie były udziałem kierowców 

jeżdżących w PRL-u na trasach międzyna-

rodowych, zwłaszcza na Bliski Wschód. 

Obecnie drzwi do kabiny są już nie tyle za-

proszeniem do przygody, co rozkazem obję-

cia dowodzenia.

Zgodnie z przeznaczeniem

Producenci ciężarówek mówią chętnie 

o  „optymalizacji konstrukcji” oraz obni-

żaniu „całkowitego kosztu posiadania”. 

Kryje się za tym aspiracja do zawładnięcia 

przebiegiem eksploatacji i  uczynieniem 

maksymalnej liczby zmiennych przewidy-

walnymi. 

Zaczęło się od procesu spalania. Zmia-

ny konstrukcyjne w silnikach wymuszone 

przez normy emisji spalin spowodowały, 

że to, co dzieje się w cylindrze, jest w znacz-

nej mierze rezultatem celowej ingerencji 

układu sterowania jednostką napędową. 

Wielofazowy wtrysk pod wysokim ciśnie-

niem oraz optymalizacja kształtu komo-

ry spalania sprawiły, że energia zawarta 

w  paliwie jest lepiej wykorzystywana, 

co przejawia się podwyższeniem osiągów 

przy niższym zużyciu paliwa. Na pomoc 

spieszy turbosprężarka, która dodatkowo 

podbija moc i  moment obrotowy. Obec-

nie stosuje się zwykle taki rodzaj dołado-

wania, który przyczynia się do płynnego 

przyrostu osiągów, już od niskiej prędko-

ści obrotowej poczynając. Służą do tego 

np. dwie turbosprężarki umocowane jedna 

za drugą albo turbosprężarka o  zmiennej 

geometrii. Kuriozum, ale skutecznym jest 

układ szeregowo ulokowanych turbosprę-

żarek w 16-litrowym, 750-konnym silniku 

Volvo: pierwsza jest zwyczajna, a  druga 

o zmiennej geometrii. 

Silniki europejskie osiągnęły poziom 

mocy, który nawet w  USA wydaje się 

wysoki. Czas tak potężnych jednostek 

napędowych zapewne nadejdzie wraz 

z  dopuszczeniem do ruchu w  całej Unii 

Europejskiej wieloczłonowych zestawów. 

Jednym z  kluczowych wymogów trans-

portu długodystansowego jest właściwe 

dopasowanie mocy do sposobu użytko-

wania pojazdu, a  zatem przewidywanej 

masy ładunku i  tras, jakie będą pokony-

wane. Wyróżnia się propozycja Scanii, 

silnik 410-konny o  relatywnie wysokim 

momencie obrotowym dochodzącym do 

2150 Nm przy 1000÷1300 obr/min. 

W praktyce w typowych przewozach może 

zastąpić poprzednio proponowane przez 

producenta, mocniejsze jednostki. Przy 

braku układu recyrkulacji spalin EGR oraz 

zwykłej turbosprężarce ma prostą budowę, 

co dobrze prognozuje jej trwałości i kosz-

tom obsługi. Aktualnie w ofercie jest ana-

logicznie zbudowany silnik 450-konny. 

Bezawaryjność jest jeszcze niewiado-

mą w  najnowszych jednostkach Mercedesa 

OM471 z wtryskiem X-Pulse oraz zmyślnym 

układem EGR. Niemniej sądząc tylko po zuży-

ciu paliwa, Mercedes ma się czym pochwalić. 

Lekko Lekko toczyć
Pokonywanie dużych odległości z jednostajną prędkością 
sprawia, że nawet drobne oszczędności urastają do znacznych 
rozmiarów. Współczesny długodystansowy transport drogowy 
stara się z tego maksymalnie skorzystać. 

Gdyby aerodynamika była najważniejsza, tak wyglądałyby 
zestawy długodystansowe. Concept S firmy MAN 

poświęca część ładowni, aby obniżyć opory ruchu. 
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Wysoki moment obrotowy przy niskich 

prędkościach obrotowych pozwala sto-

sować zwykle „szybkie” mosty napędowe 

(np. 2,59:1), które sprzyjają redukcji spala-

nia. Wraz z nimi montuje się opony o ob-

niżonych oporach toczenia oraz system 

monitorowania ciśnienia, sprawiający, że 

potencjał opon może być w  pełni wyko-

rzystywany. Jak widać, najnowocześniej-

sze i  najbardziej wyrafi nowane sposoby 

zmniejszania apetytu na paliwo współgra-

ją z najstarszymi i najprostszymi. 

Na autopilocie?

Zautomatyzowane skrzynie biegów sta-

ły się w ciągu ostatnich 10 lat standardem 

w dalekim transporcie. Są nie tylko kolej-

nym sposobem na mniejsze spalanie, ale 

ograniczają koszty obsługi, spowalniając 

zużywanie się układu przeniesienia na-

pędu. Zarazem działają jako niezłe reme-

dium na inną bolączkę przewoźników, 

jaką jest niedostatek kierowców o  wyso-

kich kwalifi kacjach. Mówiąc wprost, są 

„idiotoodporne”. 

W  najbardziej zaawansowanych pojaz-

dach ich działanie jest skoordynowane 

z  innymi akcesoriami, które sterują ukła-

dem napędowym tak, aby do maksimum 

wykorzystać drzemiącą w  nim energię. 

Współdziałają z „wolnym kołem”, umożli-

wiając korzystanie ze swobodnego tocze-

nia się, jeśli w określonych warunkach jest 

to bardziej korzystne niż jazda z załączo-

nym biegiem. Przewidujący tempomat do-

stosowuje pracę napędu do ukształtowania 

terenu, odpowiednio dobierając prędkość 

jazdy, włączony bieg oraz używając „wol-

nego koła”. Jeśli warunki jazdy nie zmuszą 

kierowcy do ingerencji, można uzyskać 

wyraźne oszczędności, polegając wyłącz-

nie na zautomatyzowanym sterowaniu. 

Z  systemami wspomagającymi eko-

nomiczną jazdę współdziałają te, które 

zwiększają poziom bezpieczeństwa w  ru-

chu drogowym. Są cenną pomocą dla 

kierowców spędzających długie godziny 

w pracy. 

Udało się zintegrować działanie wielu 

niezależnych wcześniej układów w ramach 

pojazdu, a nawet włączyć je w szerszą sieć 

utworzoną przez system telematyczny. 

Jego podstawowym zadaniem jest uspraw-

nienie zarządzania transportem. W  naj-

bardziej rozbudowanej wersji telematyka 

na bieżąco informuje o  położeniu pojaz-

dów i  ich parametrach eksploatacyjnych, 

a także zasobach czasu pracy, jakim dyspo-

nują kierowcy. Ułatwia spełnienie wymo-

gów prawnych, przesyłając zdalnie do fi r-

my dane z tachografów i kart kierowców. 

Ciężarówki mogą również łączyć się 

z  serwisem. Możliwa jest zdalna diagnoza 

pojazdu, co pozwala z  góry podejmować 

warsztatowi bardziej trafne decyzje doty-

czące konieczności i ewentualnego przebie-

gu naprawy. Jeśli okaże się, że pojazd musi 

zjechać do serwisu, można zawczasu przy-

gotować odpowiednich specjalistów, narzę-

dzia i części zamienne. Mechanicy włączają 

się zatem wprost w  przebieg transportu, 

stwarzając szansę maksymalnego skrócenia 

przestoju i  zwiększając prawdopodobień-

stwo wypełnienia przez przewoźnika pod-

jętych przezeń zobowiązań. 

Wiele wskazuje, że pionierskimi po-

jazdami autonomicznymi (przynajmniej 

w  pewnym zakresie), które będą uczest-

niczyć w zwykłym ruchu drogowym, będą 

ciężarówki długodystansowe. Na wybra-

nych odcinkach dróg w  Europie testowa-

ne są w praktyce „zintegrowane konwoje”, 

w  których pierwszy zestaw spełnia funk-

cję „jednostki sterującej” wpływającej na 

zachowanie jadących za nim innych ze-

stawów. Kilka pojazdów poruszających 

się jeden za drugim połączone jest siecią 

szybkiego przesyłania informacji. Reagu-

Iveco jako jedno z pierwszych mówiło o „całkowitym koszcie posiadania” 
ciężarówki. Aby go zminimalizować, warto zadbać również o naczepę. 
Ta na zdjęciu ma elementy zmniejszające opór powietrza: osłony boczne 
i zaokrąglone wybrzuszenie na przedniej ścianie. 

Choć mniej popularne niż naczepowe, zestawy 
objętościowe z przyczepą to prosty sposób na ma-
ksymalne wykorzystanie możliwości przewozowych 
pojazdu w ramach obowiązujących przepisów. 

W ofercie producentów są ciężarówki 
z wyposażeniem dobranym specjalnie 
z myślą o niskich kosztach eksploatacji. 
Przykładem jest MAN TGX Efficient Line. 

Redukcja spalania zaczyna się już w chwili wyboru pojazdu. 
Przeznaczone do bicia rekordów w niskim zużyciu paliwa 
Actrosy nie mają czołowej kabiny GigaSpace, ale mniejszą 
StreamSpace, zoptymalizowaną aerodynamicznie. 

Scania testuje zintegrowane konwoje w wersji 
XXL. Korzyść jest podwójna, wynika nie tylko ze 
wspólnej jazdy, ale i większej ilości jednorazowo 
przewożonego ładunku. 

Jednym ze sposobów zwiększenia 
wydajności transportu są naczepy 
Mega i przystosowane do nich ciągniki 
z obniżoną ramą. 

www.truck-van.pl
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wnętrznej wysokości 3 m. Typowe dla nich 

są boczne ściany kurtynowe, unoszone 

dachy oraz nieobecność burt. Przewożąc 

stosunkowo lekki ładunek, same mogą być 

znacznie odchudzone i  charakteryzować 

się zastosowaniem w budowie komponen-

tów z lekkich stopów. 

Konieczność prawidłowego zabezpie-

czenia ładunku skłania czołowych, euro-

pejskich producentów naczep, przyczep 

i  zabudów do instalowania fabrycznych 

systemów mocowania, które stanowią cen-

ne uzupełnienie dla tradycyjnych metod. 

Chęć maksymalnego wykorzystania 

dostępnej przestrzeni powoduje jednak 

zaniedbania w zakresie rozwiązań zmniej-

szających opór powietrza. Koreluje z  tym 

nieustępliwe prawo, niechętne zwiększa-

niu dopuszczalnych wymiarów zestawu. 

Choć znany i wielokroć udowodniony jest 

korzystny wpływ wydłużenia przedniej 

części pojazdu i wyposażenia go w „ogon” 

z tyłu, a także wygładzenia od spodu, pro-

ducenci ciężarówek i  naczep poprzestają 

na razie na montażu ospojlerowania oraz 

osłon bocznych. Niemniej, prezentacji 

najnowszych modeli oraz pojazdów proto-

typowych zawsze towarzyszy podkreślanie 

ich walorów aerodynamicznych. 

Serwisy zachęcają do zwracania uwagi 

na ustawienie spojlerów. Wybierając ka-

binę użytkownicy kierują się głównie za-

daniami samochodu, zatem niekoniecznie 

decydują się na największą z  dostępnych 

kabin sypialnych. Niższy wariant jest 

przede wszystkim lżejszy, a  może okazać 

się również korzystniejszy z punktu widze-

nia aerodynamiki. 

Wiele udało się już osiągnąć, spajając 

w  jedno różne systemy pojazdu, a  jego 

samego podporządkowując telematyce, 

która przypomina m.in. o  prawidłowej 

obsłudze i  pomaga dyscyplinować zbyt 

„paliwożernych” kierowców. Drobne 

oszczędności kumulują się i  pozytywnie 

wpływają na zysk przewoźników. Przy-

szłość daje nadzieję na kolejne udoskona-

lenia. Szczególnie sugestywna była pro-

pozycja Iveco, zaprezentowany w 2010 r. 

w Hanowerze studialny ciągnik siodłowy 

Glider. Pomijając sprawy tak oczywiste, 

jak opływowa sylwetka czy układ kontroli 

ciśnienia w  oponach, do jego wyposaże-

nia należał m.in. system odzyskiwania 

energii kinetycznej KERS (Kinetic Ener-

gy Recovery System), system odzysku 

energii spalin oraz baterie słoneczne na 

dachu. 

Niewykorzystaną dostatecznie szansą 

są nowe materiały, w  tym stale o wysokiej 

wytrzymałości zapewniające redukcję masy 

własnej. Być może obecne pojazdy będą się 

nam wydawać „prymitywne” w przyszłości 

bliższej, niż się spodziewamy. ▐ 

Michał Kij
Fot. DAF, Daimler, MAN, Renault Trucks, 

Scania, Volvo

jąc równocześnie, „jak jeden mąż”, mogą 

jechać w  mniejszych odstępach, co przy-

czynia się do obniżenia spalania. Jeśli 

zajdzie potrzeba, mogą się automatycznie 

„rozluźnić”, aby wpuścić między siebie 

włączający się do ruchu samochód. W każ-

dej chwili uczestnik konwoju będzie mógł 

go opuścić, np. aby po minięciu rozjazdu 

dołączyć do innego lub zjechać do miejsca 

rozładunku. Automatyzacja prowadzenia 

wejdzie więc w nowe stadium. 

Objętość i opór

Optymalizacja dotyczy również przy-

czep i  naczep. W  związku z  faktem, że 

w  europejskim transporcie drogowym 

przeważają ładunki o dużej objętości, a te 

o wysokiej masie stanowią mniejszy odse-

tek, pożądane jest zwiększanie przestrzeni 

ładunkowej w ramach maksymalnych wy-

miarów nakreślonych przez przepisy, stąd 

popularność pojazdów z  ładownią o  we-

Zautomatyzowana, dwusprzęgłowa skrzynka I-Shift skraca czas zmiany biegu, co oznacza, 
że układ napędowy na krócej „traci oddech”. Podobnie jak inne, nowoczesne konstrukcje jej 
oprogramowanie współpracuje z innymi systemami pojazdu, np. „wolnym kołem”. 

750-konne Volvo oferuje poziom mocy aż nadto wystarczający 
dla przyszłych, wydłużonych zestawów, które są następnym 
krokiem do lepszego wykorzystywania transportu drogowego.

www.truck-van.pl
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Nowy standard oszczędności

23,47l/100 km*

Poznaj sumę czynników wpływających na rewelacyjne
zużycie paliwa fl oty Scania Zawsze na czele.

Odwiedź zawszenaczele.pl

*  Średnie zużycie paliwa dla 4 pojazdów Scania uzyskane przez polskich 
przewoźników w codziennej pracy na dystansie 151 611 km.



PHU DUDI działa od 7 lat. Powsta-

ło w odpowiedzi na potrzeby ryn-

ku. Wcześniej jej właściciel Rafał 

Dudkowski zajmował się dystrybucją 

opakowań. Firma do niedawna specjali-

zowała się w przewozach pojazdami do-

stawczymi o dmc do 3,5 t. Były to eks-

presowe dostawy na terenie całej Unii 

Europejskiej.

– Zauważyłem, że jest duże pole do za-

gospodarowania. „Busy” 6 lat temu nie 

były jeszcze tak bardzo popularne w  ru-

chu międzynarodowym. Bariera języko-

wa powodowała, że ludzie trochę się bali 

działać na terenie Unii Europejskiej. A my 

sprostaliśmy temu zadaniu. Jako jedni 

z  pierwszych zatrudniliśmy spedytorów 

znających język francuski i  nastawiliśmy 

się głównie na ten rynek. Później, idąc za 

ciosem, poszerzyliśmy swój obszar zainte-

resowania o Hiszpanię i Portugalię – czyli 

skupiliśmy się na kierunkach, gdzie pro-

blemy językowe są trochę większe – mówi 

Rafał Dudkowski, właściciel fi rmy PHU 

DUDI.

W maju 2015 r. do „busów” dołączyły po-

jazdy ciężarowe. Obecnie fi rma dysponuje 

40 samochodami dostawczymi, dwoma cię-

żarówkami Renault Trucks D 2,1 m, wszyst-

kie z zabudową plandekową, oraz 16 ciągni-

kami siodłowymi Renault Trucks serii T. 

– Rozbudowaliśmy spedycję i  rozsze-

rzyliśmy zakres swoich usług, dzięki temu 

możemy kompleksowo obsługiwać naszych 

klientów. Oferujemy transport drobnicowy, 

częściowy i  całopojazdowy, co daje nam 

przewagę na rynku – podkreśla Rafał Dud-

kowski.

Międzynarodowe „solówki”

PHU DUDI to jedna z  pierwszych fi rm 

w  Polsce, która zdecydowała się na zakup 

pojazdów serii D. 

– Są klienci, którzy potrzebują właśnie 

takich aut. To pojazdy dość specjalistycz-

ne. Ładownia ma 3 m wysokości, czyli tyle 

samo co Mega, jednak nie zawsze potrzeba 

aż takiej przestrzeni jak w naczepie. Nasze 

„solówki” mogą przewozić wysokie maszy-

ny czy okna. Obsługujemy nimi trasy dłu-

godystansowe – mówi Tomasz Bogut, kie-

rownik transportu w PHU DUDI.

D 2,1 m bardzo dobrze sprawdzają się 

w  transporcie długodystansowym. Jak za-

pewnia właściciel PHU DUDI, spalają około 

18 l/100 km. To pojazdy skrojone na miarę. 

Aby zaoszczędzić na kilogramach, zastąpio-

no w  nich skrzynie zautomatyzowane ma-

nualnymi, zamontowano również kompo-

zytowe zbiorniki na paliwo. Lekką zabudowę 

aluminiową i  kabinę sypialną przygotowała 

fi rma Pony. Masa własna pojazdów to 6,4 t.

– Tutaj najważniejsze było dostosowanie 

pojazdu do zadań. Trzeba było go przygo-

tować do pracy na trasach międzynarodo-

wych. Musieliśmy dołożyć kabinę sypialną, 

ogrzewanie postojowe, zamówiliśmy większe 

zbiorniki paliwa i dostosowaliśmy przełoże-

nia mostu. W efekcie otrzymaliśmy pojazdy, 

Zyskowny minimalizm
Jak zabezpieczyć się przed kapryśną koniunkturą? Są trzy kluczowe słowa, 
które warto zapamiętać: outsourcing, dywersyfikacja i nisza. Wszystkie dobrze 
znane PHU DUDI z Lublina.

Rafał Dudkowski, 
właściciel PHU DUDI 

„
 Do zainwestowania w pojazdy 

Renault Trucks przekonała nas oferta 
finansowania fabrycznego VFS 
połączona z kontraktami serwisowymi 
Excellence. Renault zdejmuje nam 
z głowy całe obciążenie, które wiąże się 
z posiadaniem floty.”
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które wypracowują podobny zysk jak zesta-

wy z naczepami – podkreśla Tomasz Bogut.

Na miarę

Już prawie rok fi rma eksploatuje również 

ciągniki siodłowe T460. Na początku zaku-

piono cztery sztuki. Ponieważ zdały egza-

min, sukcesywnie dołączały do nich kolejne.

– Rozpoczynając z nami współpracę, fi r-

ma PHU DUDI nie była jeszcze znana na 

rynku przewozów pojazdami ciężarowymi. 

To był całkowicie nowy klient. W tej sytuacji 

świetnie sprawdziła się nasza oferta najmo-

wa. To był balans między ceną a  wyposa-

żeniem pojazdu, co bardzo dobrze odpo-

wiadało potrzebom tej fi rmy – mówi Paweł 

Wojciechowski, reprezentant handlowy Re-

nault Trucks. – Kabiny sypialne serii T już 

w standardzie mają wszystko, co niezbędne: 

jest tam klimatyzacja, ogrzewanie, lodówka, 

– Pojazdy Renault Trucks skroiliśmy na 

miarę. Ich zadaniem jest przede wszystkim 

zarabiać. Mają przynosić zysk – mówi Rafał 

Dudkowski. 

W  DUDI kierowcy jeżdżący ciężarów-

kami są zatrudnieni na umowę o  pracę. 

Mimo ciężkiej sytuacji na rynku, lubelski 

przewoźnik nie ma kłopotu z dobrymi pra-

cownikami. 

– Jesteśmy solidnym pracodawcom 

i fama o nas już krąży. To mały świat. Takie 

wieści szybko się rozchodzą – mówi właści-

ciel PHU DUDI.

Niektórzy kierowcy z tej fi rmy przeszli już 

szkolenie z  jazdy ekonomicznej OptiFuel, 

pozostali czekają na swoją kolej.

– Mamy bardzo dobrych pracowników, 

niektórzy zajmują wysokie miejsca w kon-

kursach organizowanych dla kierowców. 

Zauważyliśmy, że dużo łatwiej idzie nauka 

młodym. Starszym trudno jest czasami 

ma zdecydowała się również na skorzysta-

nie z najbardziej rozbudowanego kontraktu 

serwisowego oferowanego dla pojazdów 

Renault Trucks – Excellence.

– Do zainwestowania w pojazdy Renault 

Trucks przekonała nas oferta fi nansowania 

fabrycznego VFS połączona z  kontraktami 

serwisowymi Excellence. Tak naprawdę Re-

nault zdejmuje nam z głowy całe obciążenie, 

które wiąże się z  posiadaniem fl oty. Prze-

analizowaliśmy wiele ofert i w tym wypadku 

stosunek jakości do ceny wypadł najlepiej 

– zauważa Rafał Dudkowski. 

Kontrakt serwisowy dodatkowo zabezpie-

cza fi rmę przed niespodziewanymi wydatka-

mi i sprawia, że pojazd szybko wraca do pracy.

– Nie musimy się martwić awarią na dro-

dze. Jeżeli coś takiego się przydarzy, wystar-

czy jeden telefon i w ciągu 2 godzin pojazd 

znów jest w trasie. Każdy powinien zajmo-

wać się tym, na czym zna się najlepiej, dlate-

D 2,1 m zostały dostosowane do transportu długodystansowego. Zmiany dotyczyły m.in. przełożenia tylnego 
mostu, zamontowano również większe zbiorniki na paliwo i zadbano o komfort kierowcy. Kabinę sypialną 
i zabudowę plandekową przygotowała firma Pony. Wybór padł właśnie na tego producenta, ponieważ był w stanie 
zaoferować jedną z najlżejszych zabudów na rynku, a właśnie ten czynnik był bardzo istotny dla PHU DUDI.

„Tetki” w barwach DUDI mają długie 
kabiny sypialne z podwyższanym 
dachem. Pojazdy zostały wyposażone 
w 11-litrowe silniki o mocy 460 KM.

go my powierzamy serwis profesjonalistom 

– podkreśla Tomasz Bogut.

– Na rynku transportowym może być 

różna koniunktura. Raz jest lepiej, raz go-

rzej. Wartość rezydualna pojazdów może 

się zmieniać. My nie musimy się dzisiaj 

tym martwić. Mamy swój zarobek tu i teraz 

i właśnie taki model biznesu mnie interesuje 

– dodaje Rafał Dudkowski.

Docelowo we fl ocie PHU DUDI ma być 

ok. 30 pojazdów ciężarowych. Zarząd za-

kłada, że co roku będzie inwestował w 8 do 

10 aut. Najpierw rozbudowując swoją fl otę, 

później z myślą o wymianie. 

Samochody w  fi rmie PHU DUDI są 

w  ciągłym ruchu. Rocznie ciężarówki 

w barwach lubelskiej fi rmy przejeżdżają mi-

nimum 130 tys. km. Niezawodność w  tym 

biznesie jest priorytetem. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka

zrozumieć, że sporo zmieniło się w samo-

chodach i  trzeba zrezygnować z  niektó-

rych starych nawyków – dodaje Tomasz 

Bogut.

Tu i teraz

Pojazdy Renault Trucks we fl ocie PHU 

DUDI korzystają z  sytemu telematycznego 

OptiFleet. 

– To rozwiązanie bardzo ułatwia nam 

pracę. Wiemy, gdzie znajduje się pojazd 

i  jakie ma zużycie paliwa. Możemy szybko 

reagować na nieprawidłowości, ponieważ 

znamy ich przyczyny. Wszystko widzimy 

na wykresach generowanych przez program 

OptiFleet – mówi Tomasz Bogut.

Ciągniki siodłowe są użytkowane przez 

PHU DUDI w ramach 3-letniego wynajmu 

długoterminowego w  Renault Trucks Fi-

nancial Services (rozwiązanie w VFS). Fir-

zestaw głośnomówiący, czyli to bez czego 

samochody długodystansowe nie mogą się 

obyć w dzisiejszych czasach. 

– Jesteśmy naprawdę zadowoleni. Śred-

nio nasze pojazdy zużywają ok. 30 l/100 

km. To bardzo dobry wynik. Nie odstaje od 

konkurencji. Najczęściej jeździmy do Hisz-

panii i  do Włoch. To są górzyste tereny. 

Nasze samochody nieźle dostają w  kość, 

ale nie mają problemów. Świetnie dają so-

bie radę. 

„Tetki” w  barwach DUDI mają długie 

kabiny sypialne z  podwyższonym dachem. 

Wyposażone zostały w  11-litrowe silni-

ki o mocy 460 KM. Zamontowano w nich 

zbiorniki mieszczące 1150 l paliwa. 

– To w  zupełności wystarcza i  nas nie 

ogranicza. Możemy wykorzystywać naczepy 

kurtynowe, ale również chłodnie. Przy więk-

szych zbiornikach zaczynają obowiązywać 

przepisy ADR – zauważa Tomasz Bogut. 

www.truck-van.pl DŁUGODYSTANSOWEDŁUGODYSTANSOWEPHU DUDIPHU DUDI
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specjalistów zintegrowane konwoje mo-

gą przyczynić się nie tylko do obniżenia 

kosztów transportu i wzrostu bezpieczeń-

stwa jazdy, ale także do ograniczenia plagi 

korków. 

Wstępnie przygotowane

Mercedes nie jest jedynym, który prowa-

dzi zaawansowane prace nad zintegrowa-

nymi konwojami, których ruch określany 

jest angielskim słowem „platooning” (pla-

toon oznacza pluton). Wyróżnia go fakt, 

że zaczął od pojazdów autonomicznych, 

samodzielnie poruszających się po drodze 

i  tym sposobem przeszedł do łączenia ich 

w  konwoje. Zorientowana bardziej prak-

tycznie Scania od razu zajęła się konwoja-

mi, które łatwiej przystosować do obecne-

go ruchu drogowego. 

Zwiastuny przyszłego, znacznie sku-

teczniej regulowanego ruchu występują 

już w  praktyce. Są to przede wszystkim 

„inteligentne” tempomaty utrzymujące 

zadaną odległość od pojazdu z  przodu 

i  urządzenia ostrzegające o  nieplano-

wanej zmianie pasa ruchu. Kolejny krok 

to przewidujący tempomat, regulujący 

pracę układu napędowego odpowied-

nio do ukształtowania terenu przed sa-

mochodem, w  Mercedesie zwany PPC 

(ang. Predictive Powertrain Controle). 

Elektronika w ciężarówkach jest wszech-

obecna. W  zestawach holowanych przez 

współczesne ciągniki siodłowe produko-

wane przez koncern Daimler pracuje po-

nad 400 czujników! 

Wspomniane układy harmonijnie 

współdziałają w  ramach systemu High-

way Pilot, montowanego eksperymen-

talnie w  Mercedesach i  Freightlinerach. 

Jest to odpowiednik samolotowego „auto-

matycznego pilota”, który w określonych 

warunkach samodzielnie prowadzi po-

Inicjatywa ma wsparcie stowarzyszenia 

producentów samochodów ACEA. Zin-

tegrowane konwoje już od dłuższego 

czasu są dopuszczone do testów na dro-

gach publicznych. 

Dwa tygodnie wcześniej, 21 marca 2016 r. 

autostradą A52 w  okolicach Düsseldorfu, 

tworząc zintegrowany konwój, przejechały 

trzy zestawy Mercedesa. Wg fi rmy ze Stutt-

gartu taki sposób jazdy przyczyni się do 

zmniejszenia zużycia paliwa średnio o 7%. 

Pojazdy komunikują się za pomocą sieci 

wi-fi . Odległość między nimi może zostać 

zredukowana z typowych 50 do 15 m. Sys-

tem prowadzący ciężarówki jadące z  tyłu 

reaguje na otrzymany sygnał w ciągu nie-

spełna 0,1 sekundy, podczas gdy kierow-

ca potrzebuje na to 1,4 s. Konwój wpusz-

cza w  środek samochody włączające się 

do ruchu na autostradzie lub pragnące ją 

opuścić. Nie powinien więc być uciążliwy 

dla innych uczestników dróg. Zdaniem 

6 kwietnia w ramach European Truck Platoon Challenge 2016 zjechały się 
do Rotterdamu zintegrowane konwoje sześciu europejskich producentów 
ciężarówek. Projekt promuje powstanie transeuropejskich korytarzy dla takich 
konwojów i zachęca do wprowadzenia stosownych zmian w przepisach UE.

Razem i osobno
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fabrycznie w pojazdach Freightliner, We-

stern Star i Th omas Bulit Buses. W 2015 r. 

DTNA zainwestowała w Zonar, co umoc-

niło współpracę obu fi rm, pozwalając jed-

nak Zonarowi zachować niezależność. Do 

systemu telematycznego Detroit Connect 

włączonych jest w  Ameryce Północnej 

ponad 185 tys. pojazdów. 

Jeśli dodamy 180 tys. samochodów uży-

wających FleetBoardu, otrzymamy 365 

tys. pojazdów Daimler stale podłączo-

nych do sieci. FleetBoard działa od 2000 

roku. Z jego dobrodziejstw korzysta 6 tys. 

klientów. Aby nadal pozostać w czołówce 

dostawców informatycznych rozwiązań 

dla transportu drogowego, koncern Da-

imler powołał do życia 1 kwietnia 2016 r. 

spółkę Digital Solutions & Services, któ-

rej częścią została FleetBoard GmbH. 

Nowa komórka zajmie się ulepszaniem 

usług telematycznych pod kątem potrzeb 

klientów, a w  szczególności zapewniania 

im zdalnie danych o  działaniu pojazdu 

w czasie rzeczywistym. 

Wizja V2X

Pokaz w Düsseldorfi e był debiutem syste-

mu Highway Pilot Connect, który tym różni 

się od „zwykłego” Highway Pilot, że stwa-

rza możliwość łączenia zestawów w  zin-

tegrowane konwoje. Wi-fi  do tego służące 

pracuje wg specjalnego standardu, opraco-

wanego z myślą o samochodach. Kierowca 

decyduje o  przyłączeniu się do konwoju 

i odłączeniu od niego. Kontrolka daje znać, 

kiedy pojazd porusza się jako część większej 

całości. Jednocześnie prowadzący w każdej 

chwili może przejąć stery. Bezpieczeństwo 

przesyłania danych jest równie wysokie, jak 

w systemach bankowych. 

Komunikować się będą nie tylko pojazdy 

między sobą (V2V – ang. Vehicle-to-Vehic-

le), ale również pojazdy z  infrastrukturą 

(V2I – ang. Vehicle-to-Infrastructure). 

Rezultatem będzie osiągnięcie standardu 

V2X (ang. Vehicle-to-Everything), który 

zapewni pełną wymianę danych między 

uczestnikami ruchu drogowego i  wszyst-

kimi elementami kształtującymi go i reje-

strującymi czynniki wpływające na jego 

przebieg. Byłaby to praktyczna realizacja 

ideału „sięgania dalej niż horyzont”. Żaden 

zator drogowy, mgła czy gwałtowne opady 

nie byłby już niespodzianką dla kierowców. 

Jednocześnie każdy przejazd, pojazd 

i  zapewne kierowca (zawodowi, dysponu-

jący kartami kierowcy na pewno) byłby 

możliwy do wyśledzenia. Wydaje się to 

szokujące, ale używając komputerów i  te-

lefonów komórkowych od dawna gładko 

przełykamy taką inwigilację. ▐

Michał Kij
Fot. Daimler

jazd. Wyposażono weń eksperymentalne 

ciężarówki Mercedes Future Truck 2025 

i  Freightliner Inspiration Truck. Od li-

stopada 2015 r. po Niemczech krąży stan-

dardowy Actros, w  którym na próbę za-

montowano Highway Pilota. Równolegle 

koncern prowadzi badania analogicznych 

urządzeń w samochodach osobowych. 

Współpraca nad Atlantykiem

Kolejnym elementem układanki jest 

system telematyczny FleetBoard oraz jego 

amerykański odpowiednik Detroit Con-

nect. Dostawcą tego drugiego jest fi rma 

Zonar Systems Inc. z Seattle w stanie Wa-

szyngton. W 2011 r. przedstawiła w poro-

zumieniu z Daimler Trucks North Ameri-

ca (DTNA) narzędzie Virtual Technician 

do zdalnego przeprowadzania diagnosty-

ki pojazdu, które może być zainstalowane 

Kontrolka informuje, że zestaw porusza się jako część zintegrowanego konwoju.

Jazda w zintegrowanym konwoju umożliwia utrzymywanie krótszych odstępów między zestawami 
i chowanie się w cieniu aerodynamicznym pojazdu z przodu, co przyczynia się do obniżenia spalania.

Akcesoria umożliwiające działanie pojazdu 
w ramach zintegrowanego konwoju. 

Jednostka kontrolna jazdy w konwoju
zasięg 200 m
Kamera nadzorująca jazdę w konwoju
60o zasięg 300 m

Wielozadaniowa kamera stereo
45o zasięg 100 m

Jednostka kontrolna 
Highway Pilot Connect
Radar długiego zasięgu
18o zasięg 250 m
Radar krótkiego zasięgu
130o zasięg 70 m

Informacja na tablicy 
rozdzielczej

Elektrohydrauliczny układ 
kierowniczy Servotwin
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Swoją działalność rozpoczął kolejny serwis firmy WTC, autoryzowanego dilera 
DAF, w województwie śląskim, w Sosnowcu. To już druga inwestycja Grupy 
DBK w tej lokalizacji. Od kilku lat w tym regionie prężnie działa autoryzowany 
serwis marki DAF w Rudzie Śląskiej.

WTC Sosnowiec zaprasza

„Rozpoczęcie działalności serwisu 

w  Sosnowcu to dla nas kolejny 

kamień milowy w  rozwoju na-

szej sieci serwisowo-sprzedażowej WTC 

oraz całej Grupy DBK. Pragniemy zapewnić 

klientom jak najlepszy dostęp do naszych 

usług, czyniąc ich biznes jeszcze bardziej 

efektywnym. Liczę, że najnowszy punkt ser-

wisowy w Sosnowcu, wraz z doświadczoną 

stacją w Rudzie Śląskiej, spełnią oczekiwa-

nia przedsiębiorców z  regionu śląskiego 

i usprawnią pracę ich fi rm” – mówi Andrzej 

Luniak, prezes spółki WTC, należącej do 

Grupy DBK.

Serwis XXI wieku

Nowoczesny obiekt w  Sosnowcu został 

wyposażony w  5 stanowisk przejazdowych 

o długości 28 m oraz dwa zestawy przestaw-

nych podnośników fi rmy Steril-Koni Pol-

ska. Znajduje się tam również najnowocze-

śniejsza linia diagnostyczna, składająca się 

z  rolki do pomiaru sił hamowania, płyty do 

badania zbieżności wstępnej oraz szarpaka 

do precyzyjnego określenia luzu w  układzie 

zawieszenia. Ponadto w  obiekcie zostało 

wygospodarowane odrębne pomieszczenie 

o  powierzchni 70 m2 do naprawy podze-

społów, a  sama powierzchnia magazynowa 

zajmuje 300 m2. Dodatkowo serwis został 

wyposażony w specjalistyczny sprzęt do kom-

pleksowej obsługi napraw powypadkowych.

W ramach współpracy ze szwedzką fi rmą 

Orion serwis zapewnia dostęp do central-

nego systemu dystrybucji oraz monitoringu 

materiałów olejowych renomowanego pro-

ducenta.

Serwis w  Sosnowcu ma liczne udogod-

nienia dla kierowców oczekujących na na-

prawy, m.in. dwa niezależne, komfortowe 

pomieszczenia hotelowe, wyposażone w ła-

zienkę z  pełnym węzłem sanitarnym. Przy 

obiekcie został przygotowany utwardzony 

parking dla 50 zestawów.

Szeroki 
zakres usług

Punkt serwisowy w  Sosnowcu, podob-

nie jak inne oddziały Grupy DBK, oferuje 

szeroki zakres usług dla klientów z  bran-

ży TSL. Są to przede wszystkim naprawy 

gwarancyjne pojazdów ciężarowych marki 

DAF, autobusów VDL Bus & Coach oraz 

naczep Kögel. Serwis dokonuje również na-

praw pogwarancyjnych i  powypadkowych 

wszystkich marek pojazdów ciężarowych, 

dostawczych, naczep, przyczep i autobusów. 

Klienci zainteresowani zakupem pojazdów 

znajdą w  oddziale biuro sprzedaży marki 

DAF i naczep Kögel oraz centrum sprzedaży 

pojazdów używanych. Ponadto w  punkcie 

można zakupić oryginalne części zamienne 

DAF oraz wysokiej jakości części z katalogu 

TRP do wszystkich pojazdów. Oferowane są 

również usługi fi nansowania, kontrakty ser-

wisowe DAF Multisupport, wynajem dłu-

goterminowy pojazdów ciężarowych oraz 

ubezpieczenia. ▐

Fot. DAF

W Sosnowcu znajduje się nowoczesna linia diagnostyczna, składająca się z rolki do pomiaru sił 
hamowania, płyty do badania zbieżności wstępnej oraz szarpaka do precyzyjnego określenia luzu 
w układzie zawieszenia.
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KAŻDY
DAF ZE SZKOLENIEM 

DAF ECODRIVE+

DRIVEN BY QUALITY
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MNIEJ
ZUŻYTEGO PALIWA

WIĘCEJ
PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW

MNIEJ
PONIESIONYCH KOSZTÓW

WIĘCEJ
ZAROBIONYCH PIENIĘDZY

 Z KAŻDEGO KILOMETRA

MNIEJ
ZANIECZYSZCZONEGO

 ŚRODOWISKA

TWOJA ZYSKOWNOŚĆ NASZYM CELEM

Z okazji 20 - to lecia obecności marki DAF w Polsce oferujemy szkolenie 

dla kierowcy do każdego nowego DAFa CF i XF kupionego w Polsce*. 

Szkolenia DAF EcoDrive+, są częścią fi lozofi i DAF Transport Effi ciency. 

Oferują zwiększenie efektywności transportu poprzez ograniczenie 

zużycia paliwa o minimum 3% - 5% przy jednoczesnym skróceniu 

czasu przejazdu. Dzięki lepszemu przewidywaniu sytuacji na drodze 

i optymalnemu wykorzystaniu systemów zmniejsza się ponadto zużycie 

hamulców i ogumienia, a także zwiększa bezpieczeństwo. DAF EcoDrive+ 

to unikalny program szkoleniowy oferujący mierzalne efekty i satysfakcję 

z zakupionego pojazdu DAF.

*Szczegóły oferty i regulamin szkoleń dostępne na www.dafecodrive.pl 



EcoTwin wyruszyło 
z Westerlo

„Belgia będzie mocno wspierać dalszy rozwój 
stosowania zintegrowanych konwojów ciężarówek 
w Europie – tą deklaracją Christophe Leurident, 
doradca belgijskiej minister transportu Jacqueline 
Galant, dał zielone światło dla wyjazdu konwoju 
ciężarówek EcoTwin z Westerlo na Europejski Pro-
jekt Zintegrowanych Konwojów (European Truck 
Platooning Challenge). Europejski Projekt Zintegro-
wanych Konwojów to inicjatywa holenderskiego mi-
nisterstwa infrastruktury i ochrony środowiska mają-
ca na celu uzyskanie zgody na szeroko zakrojony, 
transeuropejski test połączonych bezprzewodowo 
konwojów ciężarówek. Umożliwia to ciężarówkom 
jazdę z zachowaniem tylko niewielkich odstępów, 
co pozwala oszczędzać paliwo, emisję CO2, zwięk-
sza bezpieczeństwo na drodze i płynność ruchu. 

Stosowanie zintegrowanych konwojów ciężaró-
wek bazuje na technologii jazdy zautomatyzowa-
nej, co pozwala ciężarówkom na zachowanie tylko 
niewielkich odstępów. Drugi pojazd automatycznie 
podąża za pierwszym przy wykorzystaniu Wi-Fi, ra-
daru i kamer.

EcoTwin ma połączenie Wi-Fi-P stworzone przez 
NXP. Pozwala ono drugiej ciężarówce reagować do 
25 razy szybciej niż zrobi to człowiek – zwalnia ona, 

zanim nawet nasze oczy zdążą dostrzec, że cięża-
rówka jadąca z przodu zaczęła hamowanie. Wi-Fi-
-P pozwala również kierowcom na prowadzenie ze 
sobą rozmów. Duży monitor w drugiej ciężarówce 
pokazuje to, co widzi kierowca pierwszej ciężarówki 
(technologia „see through”).

EcoTwin to konsorcjum DAF Trucks, TNO, NXP 
i Ricardo, do którego każda ze stron wnosi swoją 
wiedzę i doświadczenie. Należąca do DAF-a fa-
bryka osi i kabin w Westerlo została wybrana jako 
punkt startowy podróży konwoju EcoTwin, ponieważ 
w tym roku obchodzi 50. rocznicę rozpoczęcia przez 
DAF-a produkcji w Belgii. ▐

Fot. DAF

Wyjazd na Europejski Projekt Zintegrowanych Konwojów 
z należącej do DAF fabryki osi i kabin w Westerlo, w Belgii. 
Od lewej: Christophe Leurident (doradca belgijskiej minister 
transportu Galant), Ron Borsboom (dyrektor ds. rozwoju 
produktów w firmie DAF), Maurice Geraets (dyrektor ds. 
nowej działalności w firmie NXP), Leo Kusters (dyrektor 
zarządzający ds. urbanizacji w TNO), Gert Liefting (dyrektor 
zarządzający firmą Ricardo w Holandii).

Sprawdź wyniki
Właśnie zakończył się pierwszy cykl okresu rozliczeniowego 
konkursu Gala Biesiadna. Pokazujemy jak sprawdzić wyniki.

Konkurs Inter Cars Gala Biesiad-

na trwa do 9 września. Rozliczany 

jest jednak w  rozbiciu na miesięcz-

ne cykle. Pierwszy z  nich zakończył się 

9 kwietnia. I teraz, i w kolejnych miesiącach, 

warto więc na bieżąco śledzić swoje wyni-

ki. W poniższej instrukcji tłumaczymy, jak 

sprawdzić realizację indywidu-

alnego progu zakupowego. 

Podstawą jest tu platforma 

www.myintercars.com. Po za-

logowaniu się na swoje konto, 

należy kliknąć w  baner Gali 

Biesiadnej. Następnie trze-

ba wybrać zakładkę „Moje 

wyniki”. Tam, w  dowolnym 

momencie trwania promo-

cji, można znaleźć informacje 

dotyczące minimalnego pro-

gu zakupowego w  produktach 

serwisowych – zarówno jego 

wartości całkowitej (dla całe-

go okresu trwania konkursu), 

jak i w rozbiciu na miesięczne 

cykle. W  tym samym miejscu 

można zapoznać się z  listą 

partnerów Gali. Jest to o  tyle 

istotne, że zakup produktów tych marek 

skutkuje doliczeniem dodatkowych warto-

ści – tzw. extra złotówek. 

Na tej samej stronie (po prawej stronie 

witryny) znajdują się informacje o  tym, 

w  jakim stopniu udało się zrealizować 

progi zakupowe (miesięczny i  całkowity). 

Podane jest to zarówno kwotowo, jak i pro-

centowo. 

Obecnie na platformie znajduje się infor-

macja tylko o jednym, miesięcznym progu. 

W  kolejnych tygodniach, dochodzić będą 

do tego następne (kwietniowy, majowy, 

czerwcowy, lipcowy i sierpniowy). 

Po kliknięciu w  strzałkę, wyświetlą się 

informacje na temat miejsca, które klient 

zajął w  danej kategorii asortymentowej, 

oraz punktów, które będą mu w  związku 

z  tym przyznane. Te dane pojawią się do-

piero po zakończeniu danego 

cyklu miesięcznego. Pierw-

szych można spodziewać się ok. 

12 kwietnia. 

Etapy konkursu rozliczane 

będą w  6 miesięcznych cy-

klach: 1.03-9.04, 10.04-9.05, 

10.05-9.06, 10.06-9.07, 10.07-

9.08, 10.08-9.09. W  każdym 

z  nich uczestnikom promo-

cji będą przyznawane punkty 

w  3 kategoriach asortymento-

wych. Podstawą do tego będzie 

wartość zakupów towarów 

zaliczanych do: produktów 

serwisowych, olejów i akumu-

latorów. W  stworzonej w  ten 

sposób klasyfi kacji, punkty 

otrzyma po 100 pierwszych 

klientów (z najlepszymi wyni-

kami) z każdej kategorii. War-

to pamiętać, że warunkiem 

przyznania punktów jest osią-

gniecie minimalnego progu zakupowego. ▐

Fot. IC
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PROSTA 
EKSPLOATACJA

DPF

OSZCZĘDNOŚĆ 
PALIWA

WYTRZYMAŁOŚĆ PROSTA 
KONSTRUKCJA

REGENERACJA DPF? NIE, DZIĘKUJĘ.
Z IVECO JAZDA BEZ PRZYMUSOWYCH PRZERW.

 
 

 

Gianenrico Griffini,  
Przewodniczący Konkursu Międzynarodowy Samochód Ciężarowy Roku
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nić, bo dobiega końca budowa terminalu 

LNG w  Świnoujściu. Gazoport pozwoli na 

odbieranie skroplonego gazu ziemnego dro-

gą morską praktycznie z dowolnego kierun-

ku na świecie, co przyczyni się do zwiększe-

nia bezpieczeństwa energetycznego kraju 

i  na pewno wesprze wdrożenie gazu LNG 

dla wielu sektorów.

Tani gaz skroplony w Europie jest atrak-

cyjną ofertą. Trend ten od dawna obserwują 

wszyscy dostawcy gazu ziemnego. Na przy-

kład Gazprom Germania czy fi rma Cryo-

gas w  Polsce promują rozwój transportu 

napędzanego gazem skroplonym. W  Olsz-

tynie jeździ 11 autobusów miejskich LNG 

(jest tam ogólnodostępna stacja), podobnie 

w MZA Warszawa, gdzie fi rma Solbus oraz 

Gazprom Germania wygrały przetarg na 

dostawy 35 autobusów na LNG. Gazprom 

zapewnia paliwo i  stacje do tankowania 

(stacja do użytku wewnętrznego). Nawet 

doczekaliśmy się ogólnodostępnej stacji 

tankowania LNG/CNG w Śremie na terenie 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 

Na początku grudnia ub. r. została otwar-

ta tam stacja zbudowana przez Cryogas. 

W Polsce są to na razie pojedyncze obiekty, 

natomiast na szeroką skalę sieć stacji LNG 

rozwija się np. w Holandii. W marcu ub. r. 

nieopodal Rotterdamu Shell otworzył swo-

ją pierwszą stację tankowania ciężarówek 

gazem skroplonym, możliwość tankowania 

LNG pojawia się także na innych stacjach 

paliw dedykowanych dla aut ciężarowych.

Dlaczego więc warto się bić o LNG? Ma 

dużą gęstość energii i  w  porównaniu do 

oleju napędowego jest paliwem bardziej 

wydajnym. Wykorzystanie formy skro-

plonej metanu pozwala także ograniczyć 

przestrzeń konieczną do przechowywania 

paliwa w  porównaniu ze sprężonym me-

tanem, czyli CNG. LNG zajmuje jedynie 

1/600 objętości wymaganej dla porów-

nywalnej ilości gazu ziemnego w  nor-

malnych warunkach. Typowa naczepa 

cysterna LNG ma pojemność 18 t, z  któ-

rych po regazyfi kacji można uzyskać aż 

25 600 m³ paliwa w  postaci gazowej. Taka 

ilość starczyłaby na ogrzanie domu miesz-

kalnego przez 12 lat.

Jak przewieźć minus 162°C?
Braki w zakresie infrastruktury gazowej w różnych rejonach kraju stanowią 
dużą szansę rozwoju dystrybucji cysternami LNG. Ale to tylko jeden z wielu powodów 
wzrastającego popytu na takie pojazdy.

Gaz LNG (ang. Liquefi ed Natural Gas) 

można stosunkowo tanio transpor-

tować w  zbiornikach kriogenicznych 

nawet na duże odległości, np. przy pomocy 

cystern samochodowych, bez konieczno-

ści budowania kosztownych gazociągów. 

Zmagazynowany na stacjach regazyfi kacji, 

w wygodnej dla klientów lokalizacji, spełnia 

ważną rolę przy gazyfi kacji i  uciepłownie-

niu zakładów przemysłowych oraz celów 

komunalnych. Klienci na gaz LNG są tam, 

gdzie brakuje gazociągów sieciowych oraz, 

gdzie spotykają się z odmową przyłączenia 

do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej.

Przyszłość

LNG, czyli gaz ziemny w  postaci ciekłej 

o temp. poniżej –162°C, ma duży potencjał, 

ponieważ z powszechnie publikowanych in-

formacji wiadomo, że szacowane światowe 

zasoby metanu znacznie przewyższają zaso-

by ropy naft owej. Oczywiście to jeszcze nie 

przekłada się bezpośrednio na dostępność 

tego paliwa, jednak wkrótce ma się to zmie-

Przetoczenie LNG 
pomiędzy cysterną a zbiornikiem 

magazynowym odbywa się z wykorzystaniem 
różnicy ciśnień. Zwiększenie różnic ciśnień pomiędzy naczyniami 

połączonymi, jakie stanowią w trakcie tankowania cysterna i zbiornik 
magazynowy stacji LNG, zapewnia zainstalowana pod cysterną parownica PBU, 

która podnosi ciśnienie w cysternie.

PRODUKTPRODUKTCysterny LNGCysterny LNG
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Wyjątkowy termos

Konstrukcja cysterny LNG na pierwszy 

rzut oka jest dość prosta: podwozie, zbior-

nik i armatura z układem dystrybucyjnym. 

Jednak to tylko pozory. Za typowe należy 

uznać wyłącznie podwozie składające się 

z osi BPW, SAF lub MB z hamulcami tarczo-

wymi, zawieszone pneumatycznie. Zbiorni-

ki do przewozu skroplonego LNG to już cał-

kiem inna historia. I to jest główny powód 

tego, że cysterny kriogeniczne to najwyższa 

klasa jeśli chodzi o naczepy specjalistyczne. 

W budowie zbiorników kriogenicznych wy-

korzystywane są specjalne, dość skompliko-

wane technologie izolacyjne, co powoduje, 

że niewiele fi rm zajmuje się ich produkcją. 

Konstrukcja jest dwupłaszczowa. Zbior-

nik buduje się w  formie dwóch cylindrów 

włożonych jeden w  drugi. Pomiędzy nimi 

panuje próżniowa izolacja cieplna na po-

ziomie 0,005 mbar, są tam też inne najno-

wocześniejsze materiały izolacyjne. Ogólnie 

konstrukcja zbiornika przypomina termos. 

Spośród najczęściej stosowanych mate-

riałów na część wewnętrzną wymienić moż-

Popularne są też zbiorniki zamontowane w ramie zgodnej z wymiarami 
kontenera 20-stopowego. Ich średnica zewnętrzna wynosi 2360 mm, 
zapewniając pojemność geometryczną zbiornika 19 m3. Kontenerowa forma 
powoduje, że jest on bardzo uniwersalny i może być używany w transporcie 
kombinowanym. Niestety, nie oferuje on specjalnie dużych ładowności 
– maksymalna masa przewożonego ładunku wynosi 10 t. 

Ze względu na specyfikę polskiego rynku przewozów towarów 
niebezpiecznych główny wolumen operacji transportowych opiera 
się na przewozach w cysternach drogowych. Większość stanowią 
transporty masowe, z których ponad 70% to paliwa ciekłe, a wśród 
nich gaz skroplony LNG. W firmie Duon transport odbywa się 
wyspecjalizowanymi cysternami do przewozu LNG marki Gofa.

PRODUKTPRODUKTCysterny LNGCysterny LNG
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Osiągnąć więcej

Istotnym elementem konstrukcji zbior-

nika LNG jest jego izolacja termiczna. To 

najtrudniejsza kwestia dotycząca cystern 

kriogenicznych. Zastosowane materiały izo-

lacyjne powinny zapewniać jak najmniejszą 

przewodność termiczną. Obecnie pracuje 

się nad nowymi rozwiązaniami celem utrzy-

mywania skroplonego medium w zbiorniku 

przez jak najdłuższy czas. Dzięki kombino-

wanej izolacji wykonanej z wykorzystaniem 

wielostopniowych ekranów promieniowa-

nia, nano-materiałów oraz próżni zbiorniki 

kriogeniczne są w stanie wytrzymać nawet 

kilkudziesięciominutowy pożar w tempera-

turze 800°C bez zmiany temperatury me-

dium wewnątrz. 

Rosnące koszty transportu oraz zwięk-

szona konkurencja zmuszają także prze-

woźników do eksploatacji cystern o  coraz 

większej ładowności. Dlatego cysterny ga-

zowe powinny wyróżniać się bardzo niską 

masą własną. Pojemność cystern LNG może 

się kształtować od 19 m3 (8 t LNG) – w przy-

padku cysterny kontenerowej do 50 m3 

(22 t LNG) – w  przypadku autocyster-

ny. Chcąc w  bezpieczny sposób obniżyć 

masę własną, stosuje się na wyposażenie 

układu jezdnego, czyli na felgi, zbiorniki 

powietrza, nogi podporowe – stopy alumi-

nium. Obecnie zwraca się także uwagę na 

trwałość cystern wraz z  osprzętem, dlate-

go zawsze stosuje się tu materiały ze stali 

nierdzewnej. Cysterny LNG są rozłado-

wywane przez elastyczną rurę o  średnicy 

65 mm wykonywaną tylko z  nierdzewnej 

stali, przystosowanej do temperatur krio-

genicznych.

Priorytet

Duża liczba przewozów skutkuje od-

powiednio wysokim ryzykiem udziału 

w  wypadkach stąd bezpieczeństwo cy-

stern gazowych stoi tu ponad wszystkim 

innym. Dlatego projektując je, konstruk-

torzy mają postawione za cel przede 

wszystkim uzyskanie najwyższych stan-

dardów bezpieczeństwa pojazdu. Wyko-

rzystuje się tu projekty 3D oraz analizy 

Metodą Elementów Skończonych (MES), 

które pozwalają tworzyć lekkie konstruk-

cje bez utraty jakości czy odpowiednie-

go poziomu wytrzymałości. W  procesie 

produkcji zbiorniki są spawane automa-

tycznie i  bardzo dokładnie testowane. 

Wszystkie przechodzą kompletną kon-

trolę radiografi czną spoin w celu zapew-

nienia maksimum bezpieczeństwa. We 

wszystkich przypadkach przed dostawą 

na m.in. austenityczne stale nierdzewne, 

stopy aluminiowe, stopy niklowe, posiada-

jące odpowiednią wytrzymałość udarową 

w  temperaturach poniżej –60°C. W  nie-

których miejscach zbiornika stosowane są 

również materiały polimeryczne, np. tefl on 

i  żywice epoksydowe zbrojone włóknem 

szklanym czy też materiały ceramiczne. Stal, 

z której wykonuje się zbiorniki wewnętrzne, 

powinna być odporna na kruche pękanie 

w  niskich temperaturach i  mieć zdolność 

hamowania propagacji pęknięć. Charakte-

ryzować się musi niską zawartością fosforu, 

siarki i  węgla dla uniknięcia spadku udar-

ności w  strefi e wpływu ciepła złącza spa-

wanego. Zewnętrzna część jest natomiast 

praktycznie zawsze wykonywana ze stali 

węglowej. 

LNG przewożone w  cysternach ma ci-

śnienie rzędu 2÷5 bar, co jest wystarcza-

jące do opróżnienia zbiornika bez użycia 

pomp. Ciśnienie wewnętrzne jest osiągane 

przez odparowanie niewielkiej części ła-

dunku LNG. Konstrukcja cysterny pozwa-

la na podniesienie ciśnienia do ok. 8 bar. 

W zakresie armatury zbiornik kriogeniczny 

wyposażony jest w instalację służącą do na-

pełniania i  rozładunku gazu oraz w  system 

podnoszenia ciśnienia wraz z  parownicą. 

Zbiornik wyposażony jest również w zestaw 

zaworów bezpieczeństwa zabezpieczających 

zbiornik wewnętrzny przed nadmiernym 

wzrostem ciśnienia oraz płytkę bezpieczeń-

stwa, umieszczoną w  górnej części płaszcza 

zewnętrznego, której zadaniem jest zabez-

pieczenie przestrzeni próżniowej przed 

nadmiernym wzrostem ciśnienia w  razie 

przecieku medium do przestrzeni między-

płaszczowej.

Jedną z polskich firm potrafiących budować 
zbiorniki kriogeniczne jest Chemet z Tarnow-
skich Gór. Jego konstrukcja ISO-kontenera 
jest zgodna z dyrektywą TPED 99/36/WE 
oraz wymaganiami normy EN 13530. Kontener 
składa się z wewnętrznego zbiornika ze stali 
nierdzewnej i z zewnętrznego ze stali węglowej. 
Do izolacji termicznej wykorzystano system 
tzw. super-izolacji łączący próżnię oraz 
najnowocześniejsze materiały izolacyjne. 

System pomiaru przepływu ciekłego metanu 
realizuje FlowCom 3000 – nowa generacja 
kriogenicznych systemów pomiarowych 
spełniająca wymogi normy MID. Zaletą urządze-
nia jest brak części ruchomych, wysoka 
dokładność i stabilność, blokowanie pompy 
jeśli gaz nie jest odpowiednio schłodzony 
lub gdy nie płynie oraz intuicyjny, wielojęzyczny 
interfejs użytkownika z 5,7-calowym kolorowym 
wyświetlaczem i klawiaturą alfanumeryczną.

Cysternę wożącą LNG łatwo poznać po zamontowanym z tyłu „plecaku”. Tutaj standardowo 
znajduje się wyposażenie w postaci kompletnego systemu zaworów sterujących oraz bezpieczeństwa, 
zapewniających minimalny poziom ubytku gazu oraz bezpieczny i wydajny załadunek i rozładunek 
gazu. Firma Cryogas posiada jedną z liczniejszych flot cystern LNG w Polsce.
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do klienta przeprowadza się pomiary 

objętościowe cystern, testy bezpiecznego 

ładowania, kalibrację urządzeń pomiaro-

wych oraz testy hamulcowe.

Jednostki transportowe przewożące ten 

rodzaj paliwa oznacza się, umieszczając 

z  przodu i  z  tyłu tablice pomarańczowe 

z numerami zagrożenia i numerem UN to-

waru niebezpiecznego. W przypadku LNG 

podaje się w  liczniku liczbę 223 (ciecz 

łatwo zapalna) oraz w  mianowniku licz-

bę 1972 (gaz ziemny schłodzony palny). 

Wszystkie muszą spełniać kompletnie wy-

mogi przepisów TDT oraz ADR dotyczą-

ce transportu niebezpiecznych substancji 

i środków na drogach publicznych. Zbior-

niki i  ich wyposażenie muszą być w trak-

cie eksploatacji poddawane badaniom 

okresowym w  ustalonych przedziałach 

czasu. Badania okresowe powinny obej-

mować: sprawdzenie stanu zewnętrznego 

i  wewnętrznego oraz hydrauliczną próbę 

ciśnieniową. 

Dziś, jeśli chodzi o LNG już ustawia się 

kolejka fi rm, które chcą zarobić na otwar-

ciu rynku. Gdy uruchomiony zostanie 

w Świnoujściu gazoport, do kraju statkami 

będzie można sprowadzić nawet 5 mld m3

tego surowca. To jedna trzecia tego, ile 

dziś zużywamy. Nic dziwnego, że rynek 

LNG przyciągnął spółki, które dotychczas 

nie miały szans konkurować z  PGNiG. 

W biznes ten weszły już fi rmy Duon oraz 

Cryogas (transportują LNG cysternami 

samochodowymi) czy Silesia LNG (skra-

pla gaz z  polskich kopalni). W  segment 

LNG wszedł też Barter, importer węgla 

i gazu płynnego LPG. Stąd na rynku widać 

wzrost zamówień na specjalistyczne cy-

sterny LNG. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański, Cryogas, Duon, 

Bartergaz, Chart Ferox, Gofa

Ze względu na duże wymagania co do cystern gazowych, rynek nie roz-
pieszcza liczbą producentów oferujących tego rodzaju pojazdy. Praktycznie 
jedyną na tym specyficznym rynku jest marka Gofa, która ściśle współ-
pracuje z czeskim zakładem zbiorników kriogenicznych marki Chart Ferox. 

Do transportu gazu LNG służą wyspecjalizowane autocysterny do materia-
łów kriogenicznych. W Polsce jest już sporo przewoźników LNG, 
dostarczających gaz do wielu miejscowości, a także prowadzących działal-
ność poza granicami naszego kraju. Zalicza się do nich np. Bartergaz.
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W   trakcie pracy chłod-

niczej, klimatyzator 

wypompowuje cie-

pło z  wnętrza auta, chłodząc 

powietrze i  oddając ciepło 

powietrzu zewnętrznemu. 

W  czasie pracy w  trybie 

grzewczym, odbiera ciepło od 

powietrza na zewnątrz i prze-

kazuje je do wnętrza. Jest to 

więc nic innego, jak pompa 

ciepła powietrze-powietrze. 

Po co to wszystko? Agrega-

ty z  opcją grzania mogą być 

i  są stosowane w  konwencjo-

nalnych pojazdach, ale ich 

głównym celem są pojazdy 

elektryczne, ciężarówki hy-

brydowe, elektrobusy oraz 

trolejbusy, czyli te pojazdy, 

w  których nie można pobrać 

ciepła od tradycyjnego silni-

ka spalinowego. Pompy ciepła 

należą do jednych z  najbar-

dziej obiecujących techno-

logii, które mogą ograniczyć 

emisję gazów cieplarnianych, 

jeśli tylko wykorzystują dwu-

tlenek węgla. Są energoosz-

czędne przy jednoczesnym 

utrzymaniu pełnego komfortu 

klimatycznego wnętrza pojaz-

du. I to przez cały rok.

Klimatyzacja, 
czyli grzejnik

Klimatyzator obniża tempe-

raturę i  fi ltruje zanieczyszcze-

nia, tak aby powietrze przedo-

stające się do wnętrza było nie 

tylko chłodne, ale też względnie 

czyste. Konstrukcja urządzenia 

trza. Dzięki temu za pomocą 

klimatyzacji można osuszyć 

zaparowane szyby.

Ale od kilku lat zaczęły się 

pojawiać na rynku urządzenia 

z opcją grzania. To efekt coraz 

większej elektryfi kacji motory-

zacji, w  której pojazdy pozba-

wione są źródła ciepła, powsta-

Klimatyzator a grzeje
Klimatyzator to pompa ciepła, czyli urządzenie przepompowujące ciepło z jednej strony 
na drugą. Z zasady chłodzi, ale na rynku można znaleźć urządzenia mogące pracować 
odwrotnie. Jeśli więc „klima” grzeje, wcale nie oznacza, że się popsuła.

Firma Konvekta jako pierwsza wprowadziła 
na rynek system, w którym rolę czynnika 
chłodniczego pełni R744, czyli dwutlenek 
węgla. W efekcie zmniejsza się o 50% roczne 
zapotrzebowanie na paliwo wykorzystywane do 
ogrzewania wnętrza autobusu. Klimatyzator taki 
w wersji całkowicie elektrycznej otrzymał m.in. 
Solaris Urbino 8,9 LE electric dostarczony do 
niemieckiego Klagenfurtu.

Eberspächer Sütrak AC136 AE zintegrowany jest 
pod jedną obudową, a pompa ciepła łączy w sobie 
możliwość chłodzenia oraz grzania, wykorzystując 
ciepło odpadowe. System pracuje tutaj w odwra-
calnym obiegu chłodniczym (skraplacz pracuje jako 
parownik). Agregat dostępny jest w dwóch wariantach 
mocy chłodniczej (28 oraz 37 kW) przy jednakowej 
mocy grzewczej 39 kW i takim samym wydatku 
powietrza 5800 m3/h.

zależy w  dużej mierze od po-

jazdu, w  którym zostanie ono 

zainstalowane. Chodzi przede 

wszystkim o  objętość powie-

trza, jaką będzie musiało schła-

dzać. Technicznym efektem 

ubocznym, jednak równie waż-

nym jak obniżenie temperatury, 

jest usuwanie wilgoci z  powie-
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jącego w  procesie ubocznym 

pracy silnika spalinowego. 

Rozwiązania takie zapewnia-

ją wyższy poziom komfortu 

pasażerów nie tylko latem, ale 

również podczas miesięcy zi-

mowych, kiedy pojazd wymaga 

ogrzewania. Obecne najnowo-

cześniejsze konstrukcje dosto-

sowują stale wydajność chło-

dzenia i  grzania w  zależności 

od zaprogramowanej przez 

nas temperatury powietrza. 

Sprężarka takiego klimatyza-

tora nie wyłącza się podczas 

pracy urządzenia tylko odpo-

wiednio zwiększa lub zmniej-

sza obroty. Wpływa to też na 

przedłużenie żywotności takie-

go klimatyzatora.

W  przyrodzie, jeżeli coś ma 

ulec ochłodzeniu, musi oddać 

ciepło. Efekty wymiany ciepła, 

w  której wybrana substancja 

w  określonych temperaturach 

zmienia swój stan skupienia, 

wykorzystywane są w  technice 

klimatyzacyjnej od wielu lat. Sa-

mochodowy sprężarkowy układ 

chłodzenia bazuje na czynniku 

chłodniczym, który cyrkuluje 

w  układzie zamkniętym i  zmie-

nia swój stan skupienia. Czynnik 

znajdujący się w  stanie lotnym 

jest sprężany i w tzw. skraplaczu 

przechodzi w  stan ciekły. Po-

wstające przy tym procesie cie-

pło rozpraszane jest do otoczenia 

(skraplacz umiejscowiony jest 

tak, aby owiewało go powietrze 

się zamyka. Proces ogrzewania 

działa na odwrotnej zasadzie. 

Gdy czynnik chłodniczy zostaje 

skroplony, w parowniku powsta-

je ciepło, które może zostać roz-

prowadzone przez wentylatory 

do wnętrza pojazdu. Dużej fi lo-

zofi i tu nie ma.

Czynnik z powietrza

Obecnie w  pojazdach użyt-

kowych stosowany jest jeszcze 

środek chłodniczy R134a. Pod 

tą kodową nazwą kryje się or-

ganiczny związek chemiczny 

tetrafl uoroetan. Niestety należy 

do grupy gazów cieplarnianych 

zawierających fl uor. Obok czyn-

W trybie ogrzewania pompa ciepła Thermo 
King Athenia MkII może przekazywać ciepło 
z zewnątrz do przedziału pasażerskiego 
ze skutecznością odpowiadającą 
współczynnikowi poziomu wydajności 
(COP) do 4. Oznacza to, że z każdego 1 kW 
energii elektrycznej pobranej z akumulatorów 
pompa ciepła wytwarza do 4 kW energii 
cieplnej. To obecnie rekord, który bije 
spotykaną proporcję 1:3.

W układach napędowych zasilanych 
akumulatorowo ogrzewanie i chłodzenie to 
dodatkowe zużycie prądu, które ma wpływ na 
obniżenie zasięgu auta: około połowa energii 
zgromadzonej w bateriach jest przeznaczana 
zimą na ogrzewanie, a latem na chłodzenie 
kabiny. Serce sterowania klimatyzacją to 
pulpit elektroniczny pozwalający optymalnie 
sterować temperaturą. W tym przypadku marki 
Eberspächer Sütrak.

Agregaty REVO-E to propozycja firmy 
Spheros. Wersja elektryczna E to 
całoaluminiowe rozwiązania o modułowej 
budowie, o wydajności chłodniczej od 25 
do 45 kW, dostępne w dwóch długościach. 
Cała rodzina wyróżnia się niską masą 
i wysoką wydajnością energetyczną, 
napędem silnikami bezszczotkowymi własnej 
konstrukcji o żywotności eksploatacyjnej 
nawet do 30 000 godzin.

Najczęściej stosowane są sprężarki tłokowe 
albo łopatkowe. Na zdjęciu z lewej strony 
silnika taka sprężarka zamontowana 
w tradycyjny sposób w komorze silnika. 
Jest ona napędzana odrębnym paskiem 
klinowym. Sprężarka elektryczna ma już 
zupełnie inną konstrukcję i przy pracy 
z czynnikiem CO2 osiąga znacznie większą 
sprawność.

Czynności obsługowe przy klimatyzacji 
powinny zawsze zakończyć się 
sprawdzeniem działania układu 
klimatyzacyjnego. Można to zrobić 
np. wykorzystując bezdotykowe 
przyrządy do mierzenia temperatur, 
które wstawia się w strumień 
chłodnego powietrza wydostającego 
się z dyszy nadmuchowej.

Z uwagi na to, że parownik klimatyzacji jest 
czasami modułem w postaci frontboxu 
i ukryty jest pod kokpitem, trudno jest dbać 
o jego czystość. Dlatego stosuje się w takich 
wypadkach urządzenia służące jonizacji powietrza. 
Dobry jonizator potrafi w bardzo krótkim czasie 
odświeżyć i szybko wyeliminować nieprzyjemne 
zapachy, pozabijać wirusy i bakterie oraz zapobiec 
rozwojowi drobnoustrojów.

podczas jazdy, na postoju wymu-

szony obieg powietrza zapewnia 

wentylator). Dalej skroplony 

czynnik przechodzi przez zawór 

rozprężny. Tam następuje gwał-

towne jego rozprężanie przez co 

przechodzi on w  stan gazowy. 

Jak wiadomo rozprężaniu towa-

rzyszy wydzielanie się zimna (lub 

raczej pobór ciepła z otoczenia). 

Za zaworem znajduje się tzw. 

parownik. Powstałe wokół pa-

rownika na wskutek rozprężania 

czynnika chłodzącego powietrze 

o  niskiej temperaturze jest na-

dmuchiwane wentylatorem do 

wnętrza pojazdu. Rozprężony 

czynnik chłodzący przechodzi 

do sprężarki, gdzie jest ponow-

nie sprężany. W ten sposób cykl 

www.truck-van.pl
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Modele Webasto Cool Top RTC 250, 300 i 360 mają 
zdolność chłodzenia do 36 kW z opcją ogrzewania do 
35 kW. Ich wysoka efektywność została osiągnięta 
dzięki wykorzystaniu nowoczesnych komponentów 
takich jak: indywidualnie przełączany wentylator 
skraplaczy. Wiele funkcji diagnostycznych, 
bezpośredni dostęp do przewodów chłodzących 
i filtrów, oddzielne dojście do każdego wentylatora 
sprawiają, że modele te są łatwe w obsłudze.

Webasto rozwinęło Thermo Pro 90 
z możliwością ogrzewania do 9,1 kW. 
Jest to możliwe dzięki funkcji Arctic Start 
oraz stopniowej kontroli ogrzewania. 
Niskie zużycie paliwa i energii powodują 
zmniejszenie kosztów użytkowania. Za rok 
pojawi się też Thermo Top Pro 120/150, 
ogrzewacz nowej generacji z mocą 
podgrzewania od 12 do 15 kW.

Wysokowoltowy ogrzewacz HVH dla pojazdów 
hybrydowych i elektrycznych zamienia energię 
elektryczną w ciepło praktycznie bez strat. 
Urządzenie jest bardzo lekkie – waży zaledwie 
2 kg, a moc grzewcza może być dowolnie 
regulowana w zakresie od 0,2 do 7 kW. 
Ogrzewacze powietrza mogą zostać zamontowane 
w dowolnym miejscu pojazdu, również 
w pojazdach z silnikami benzynowymi i dieslem.

Lekko licząc przez 1/3 roku samochody wymagają ogrzewania. Łatwo jest to 
rozwiązać w pojazdach z napędem spalinowym, ale z napędem elektrycznym 
nie jest to już trywialne. W akumulatorowych pojazdach elektrycznych każdy 
kilowat zaoszczędzony na selektywnym działaniu osprzętu oraz systemów 
pomocniczych powinien zostać wykorzystany do napędzenia pojazdu. 
Na zdjęciu elektryczne Solarisy przekazane do Berlina.

Eberspächer Cooltronic G2 Slim Hatch to pierwszy system 
klimatyzacji dla podwyższonych kabin ciężarowych. To elektryczna 
klimatyzacja postojowa pasująca do wielu wariantów kabin. 
Model podstawowy Cooltronic 1000 G2 Hatch dostarcza 1 kW, 
a Cooltronic 1400 G2 Hatch 1,4 kW. Można je uznać za jedne 
z mocniejszych w sektorze „klim” postojowych.

nika R134a równolegle funk-

cjonuje także R407C. Czynnik 

ten jest zeotropową mieszani-

ną trzech gazów, w  tym R134a 

w  ilości 52% i  pochodzi z  roz-

wiązań z  agregatów chłodni-

czych. Obecnie R134a jest na 

etapie ostatecznego wycofy-

wania. Reguluje to dyrektywa 

2006/40/EG, która wymaga za-

niechania w  nowych samocho-

dach osobowych i  pojazdach 

użytkowych stosowania czynni-

ka R134a z  okresem przejścio-

wym do 2017 r.

I co nam pozostaje? W 1996 r.

inżynierowie Konvekty po raz 

pierwszy zainstalowali w  auto-

busie klimatyzator z CO2 w roli 

czynnika chłodniczego (ozna-

czonego symbolem R744). Od 

tego czasu trwają bezustanne 

prace nad udoskonaleniem 

klimatyzatorów CO2. W  prze-

ciwieństwie do innych czynni-

ków chłodniczych, dwutlenek 

węgla jest naturalnym gazem, 

dzięki czemu jego uzyskiwa-

nie jest łatwiejsze, a  ewentual-

ne wycieki nie mają żadnych 

szkodliwych efektów dla kli-

matu. Dla porównania wpływ 

czynnika chłodniczego R134a 

na efekt cieplarniany jest 1300 

razy większy niż CO2. Ekologia 

nie jest jedyną zaletą CO2. In-

nymi korzyściami są mniejsze 

koszty serwisu i  konserwacji 

– przy napełnianiu układu 

nie są potrzebne żadne drogie 

i  specjalne narzędzia, nie ma 

też problemu utylizacji czy re-

cyklingu zużytego chłodziwa.

Istotną różnicą obu tych czyn-

ników – R134a i R744 – są warto-

ści ciśnień roboczych po stronie 

tłocznej i  ssącej sprężarki. Stary 

czynnik pracuje przy wartościach 

utrzymujących się na poziomie 

3 bar dla strony niskiego ciśnie-

nia i około 12÷14 bar na stronie 

wysokiego ciśnienia, przy tem-

peraturze na wylocie ze sprężar-

ki około 60°C. Znacznie wyższe 

parametry ciśnienia roboczego 

osiągane są dla nowego czynni-

ka R744, które wynoszą około 

35 bar i  nawet 130 bar, odpo-

wiednio dla niskiego i wysokiego 

ciśnienia. Inaczej kształtuje się 

także poziom temperatury na 

wyjściu ze sprężarki: jej wartość 

jest prawie 3 razy wyższa – około 

160°C. Producenci klimatyzato-

rów już poznali możliwości no-

wego czynnika i  oferują gotowe 

rozwiązania.

Praca kompresora, wenty-

latorów oraz całej elektroniki 

sterującej klimatyzacją wiąże 

się z  dużym poborem energii. 

W tradycyjnych pojazdach wy-

korzystujących silniki spalino-

we ten problem rozwiązany jest 

za pomocą alternatora, który 

na bieżąco uzupełnia zapotrze-

bowanie pojazdu w  prąd. Przy 

włączonej klimatyzacji alter-

nator jest mocno obciążony 

i  stawia większe opory. Ma to 

swoje odzwierciedlenie w  spa-

laniu, które może wzrosnąć 

nawet o  20%. W  przypadku 

pojazdów zasilanych bateria-

mi użycie tradycyjnych klima-

tyzatorów może w  znacznym 

stopniu obniżyć zasięg pojazdu. 

Na przykład obecne autobusy 

elektryczne pomiędzy cyklami 

ładowania mogą pokonać około 

200 km, co zazwyczaj umożli-

wia wykonanie przeciętnego, 

dziennego zadania. Użycie tra-

dycyjnej klimatyzacji znacząco 

obniżyłoby funkcjonalność ta-

kiego autobusu. Jako przykład 

można podać zaprezentowany 

przez Solarisa w 2011 r. elektro-

bus, który nie miał ani klimaty-

zacji, ani systemu ogrzewania.

Problematycznym rozwiąza-

niem w  przypadku pojazdów 

elektrycznych oraz hybryd typu 

plug-in pozostaje również sys-

tem ogrzewania. W  typowych 

sytuacjach rozwiązane jest ono 

za pomocą kaloryferów włączo-

nych w  wodny system chłodze-
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Kögel – Twój partner w Polsce

Eurotrailer Sp. z o.o.
 Grupy DBK

Stois
ko 

FN.827/5

… model Kögel Multi

  Idealnie przystosowany do wielu

  

  Bezpieczniejszy, wydajniejszy transport

nia silnika. Ogrzewanie może 

być dodatkowo wspierane nieza-

leżnym systemem Webasto. Po-

lega ono na zastosowaniu pieca 

grzewczego zasilanego olejem 

napędowym. Takie rozwiązanie 

zapewnia możliwość ogrzania 

pojazdu podczas postoju lub gdy 

silnik jest jeszcze zimny. W po-

jazdach bez silników spalino-

wych, jeśli to możliwe, energia 

zgromadzona w  akumulatorach 

powinna być wykorzystywana 

jedynie do napędu pojazdu. Dla-

tego do ogrzewania wnętrza tego 

typu aut wykorzystuje się pom-

pę ciepła CO2, która znacząco 

wpływa na zmniejszenie zużycia 

energii.

Perpetuum mobile

Zaawansowanie techniczne 

pomp ciepła bazujących na CO2 

sprawia, że można mieć wrażenie, 

że ma się do czynienia z maszyną, 

która wytwarza więcej energii niż 

sama zużywa. Świadczą nawet 

o  tym próby konstruowania per-

petuum mobile opartych na prze-

mianach fazowych. Gdy klima-

tyzacja jest zasilana elektrycznie 

z  każdej kWh (kilowatogodziny) 

zużytej energii elektrycznej wy-

tworzy ona 2÷3 razy więcej cie-

pła niż nagrzewnica elektryczna. 

Dlatego?

Po pierwsze współczynnik 

przejmowania ciepła w  parow-

niku, w skraplaczu i w chłodni-

cy gazu jest dla CO2 wyraźnie 

wyższy niż dla innych czynni-

ków chłodniczych, dzięki cze-

mu wymiana ciepła w tych apa-

ratach może się odbywać przy 

mniejszej różnicy temperatury 

mediów. Co więcej, wymaga-

na średnica przewodów jest 

bardzo mała, a  spadki ciśnie-

nia w  przepływie stosunkowo 

niskie. Pompa taka potrafi  wy-

korzystać każdą, nawet niewiel-

ką ilość ciepła, jaka powstaje 

w samochodzie. Uwalniane jest 

ono między innymi podczas 

zasilania silnika elektrycznego 

prądem. Ciepło, które można 

wykorzystać, powstaje także 

podczas przekształcania ener-

gii hamowania w prąd i odpro-

wadzania jej do akumulatora. 

Równocześnie sam akumulator 

wymaga chłodzenia, co pozwa-

la odbierać od niego ciepło. 

A  więc dzięki innowacyjnej 

koncepcji wykorzystania ciepła 

odpadowego silnika elektrycz-

nego, energoelektroniki oraz 

kontrolowanemu obiegowi po-

wietrza obniżane jest zapotrze-

bowanie na energię elektryczną 

nawet na wyższych poziomach 

mocy chłodzenia. Użycie kli-

matyzatorów CO2 z opcją grza-

nia pozwala zaoszczędzić nawet 

do 50% energii potrzebnej do 

ogrzania wnętrza. Dzięki dar-

mowemu ciepłu z  zewnątrz 

i z innych przestrzeni wewnątrz 

pojazdu jego zasięg może się 

wydłużyć od 10 do 30%.

Innowacyjne rozwiązania 

w tej dziennie proponuje fi rma 

Eberspächer Sütrak. Model AC 

136 AE (All Electric) wyposa-

żony jest w  specjalnie zapro-

jektowaną pompę ciepła, która 

zapewnia bardzo dobre chło-

dzenie i  ogrzewanie. Ponadto 

fi rma oferuje nową klimatyza-

cję AC 230 z  możliwością od-

wrócenia przepływu powietrza 

oraz AC 403 E G2 – elektryczną 

klimatyzację kabiny kierow-

cy do autobusów i  ciężarówek. 

Z kolei Webasto oferuje modele 

Cool Top RTC 250, 300 i  360. 

Mają one zdolność chłodzenia 

do 36 kW z  opcją ogrzewania 

do 35 kW. Webasto rozwinęło 

też konstrukcję Th ermo Pro 90 

z  możliwością ogrzewania do 

9,1 kW dla minibusów i mniej-

szych pojazdów użytkowych. 

Jest to możliwe dzięki funkcji 

Arctic Start oraz stopniowej 

kontroli ogrzewania. Od koń-

ca ub. r. Webasto ma też coś 

specjalnego: wysokowoltowy 

ogrzewacz HVH dla pojazdów 

hybrydowych i  elektrycznych. 

Urządzenie to zamienia energię 

elektryczną w ciepło praktycznie 

bez strat. Partnerem fi rmy We-

basto jest Spheros, światowy lider 

w  zakresie rozwoju i  produkcji 

systemów ogrzewania, klimaty-

zatorów i  włazów dachowych. 

Ostatnio w ofercie fi rmy pojawił 

się topowy model REVO oraz 

jego wersja elektryczna REVO-E 

skierowana do pojazdów hybry-

dowych, elektrycznych i trolejbu-

sów. Również Th ermo King wraz 

z  marką Ingersoll Rand, wpro-

wadził odwracalne elektryczne 

pompy ciepła typu powietrze-po-

wietrze, przeznaczone do e-po-

jazdów. Nowa seria Athenia MkII 

oferuje wysoką sprawność ogrze-

wania i chłodzenia. W celu obni-

żenia całkowitego zużycia ener-

gii w  pompach ciepła Athenia 

MkII zastosowano elektryczną 

sprężarkę o  zmiennej prędkości, 

z  regulacją wydajności chłodze-

nia i  ogrzewania w  zakresie do 

60%. Sukcesem fi rmy Konvekta 

było opracowanie skuteczne-

go i  oszczędnego energetycznie 

układu klimatyzacji i  ogrzewa-

nia opartego na technologii kli-

matyzacji CO2 z  pompą ciepła. 

Ten sam obieg chłodziwa gwa-

rantuje chłodzenie latem i  grza-

nie zimą. Podczas targów Bus-

World 2015 niemiecki producent 

pokazał już drugą generację tych 

pomp ciepła.

W Europie działa wielu renomo-

wanych producentów klimatyzato-

rów, przy czym w Polsce dominuje: 

Konvekta, Th ermo King, Webasto 

i Eberspächer, Autoclima, Spheros. 

W jeżdżących po naszych drogach 

pojazdach użytkowych można 

spotkać również klimatyzatory 

fi rm Hispacold i  polskie JMN40. 

Ten ostatni również od niedawna 

proponuje rozwiązania Safk ar. Na 

rynku spotkamy także mniej zna-

ne marki jak np. Alex Original. 

Niestety nie każdy z  nich oferuje 

klimatyzatory z  opcją grzania lub 

na CO2. Temat jest więc rozwojowy 

i przyszłościowy. ▐

Michał Mariański
Fot. Eberspächer Sütrak, We-

basto, Thermo King, Konvekta, 
Spheros, M.Mariański

www.truck-van.pl
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Opony Dayton, objęte gwarancją ja-

kości grupy Bridgestone, zapewniają 

optymalny stosunek ceny do osią-

gów. Ponadto opony Dayton na oś kieru-

jącą, napędową i do naczep można poddać 

ponownemu bieżnikowaniu, co w dłuższej 

perspektywie, czyni ich zakup jeszcze bar-

dziej opłacalnym!

Europejska jakość 

Opony Dayton są produkowane w  Eu-

ropie z wykorzystaniem wiedzy i doświad-

czenia Bridgestone. Wykorzystując za-

awansowane technologie produkcyjne oraz 

doświadczenie fi rmy Bridgestone, Dayton 

jest w stanie obniżyć koszty produkcji, aby 

oferować jakość na poziomie europejskim 

w cenie opon budżetowych. Istnieje jednak 

zasadnicza różnica: w  przeciwieństwie do 

niektórych tanich alternatyw, opony do 

samochodów ciężarowych Dayton mogą 

przejść ponowne bieżnikowanie, co nadaje 

karkasowi dodatkową wartość i  wydłuża 

cykl eksploatacji! 

Cała gama

Oferta Dayton obejmuje trzy fl agowe 

produkty: D500S na oś kierującą, D600D 

na oś napędową oraz opony do przyczep 

D400T. D500S ma wszystko to, czego kie-

rowcy potrzebują: ułatwia manewrowanie 

jest cicha i odporna na nieregularne zuży-

cie. Ponadto wbudowane w nią wyrzutni-

ki kamieni wydłużą cykl jej eksploatacji. 

Dzięki możliwości ponownego bieżniko-

wania karkas opony może służyć użytkow-

nikom jeszcze dłużej! 

Oponę napędową D600D zaprojekto-

wano tak, aby zapewnić dobre właściwo-

ści jezdne w  deszczu, przyczepność wte-

dy, kiedy kierowcy tego potrzebują oraz 

bezpieczeństwo i  wygodę przez cały czas 

jazdy. Oznaczenia M+S oraz alpejski znak 

stanowią gwarancję, że opony sprawdzą 

się przez cały rok, nawet w zimowych wa-

runkach. Opony tego typu mają niezwykle 

wytrzymałe karkasy, dzięki czemu zapew-

niają odpowiednie osiągi nawet po ponow-

nym bieżnikowaniu!

Dobra jakość w  odpowiedniej cenie to 

atut trudny do przebicia. Dlatego właśnie 

opony do przyczep D400T mają zdecydo-

waną przewagę nad konkurencją w  tym 

segmencie. Te opony na oś wleczoną za-

pewniają wysoki standard wytrzymałości 

dzięki odporności na nieregularne zużycie. 

Można je również ponownie bieżnikować. 

Opony Dayton D500S i  D600D są do-

stępne od września 2015 roku w rozmiarze 

315/80 R22,5, razem z oponą do przyczep 

D400T w  rozmiarze 385/65 R22,5. Gama 

produktów została poszerzona w  lutym 

2016 roku, po wejściu na rynek opon 

D500S i  D600D w  rozmiarach 295/80 

R22,5 i  315/70 R22,5 – najpowszechniej-

szych dla samochodów ciężarowych. ▐

Fot. Bridgestone

Bridgestone wprowadził do sprzedaży opony ciężarowe marki Dayton. Jest to element 
wielomarkowej strategii handlowej firmy, która pozwoli japońskiemu koncernowi wejść 
w nowy segment cenowy produktów i skuteczniej odpowiedzieć na potrzeby klientów. 

do ciężarówekdo ciężarówekDayton
www.truck-van.pl
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Zoptymalizowane pod względem oporu toczenia opony 
Goodyear Fuelmax zamontowane na pojazdach ciężarowych biorących 
udział w programie Mercedes-Benz Efficiency Run 2015 przyczyniły 
się do ogólnego zmniejszenia zużycia paliwa nawet o 14%. 

Jazdy testowe miały za zadanie zade-

monstrowanie, że zużycie paliwa, a co 

za tym idzie emisję CO2 można znacz-

nie ograniczyć, jeżeli wysiłki optymalizacyj-

ne zostaną skierowane nie tylko na techno-

logie silnikowe, lecz na pojazd jako całość. 

W celu podkreślenia jak wiele można osią-

gnąć już w  tym momencie w  przejazdach 

organizowanych w  ramach Effi  ciency Run 

zastosowano rozwiązania dostępne obec-

nie na rynku, takie jak efektywne paliwowo 

opony Goodyear Fuelmax.

W jazdach wzięły udziały fi rmy przewo-

zowe DB Schenker Logistics i Grosse-Veh-

ne, które testowały zestawy ciągnik z nacze-

pą wyposażone w opony Goodyear Fuelmax. 

Do testu wykorzystano Actrosy 1842 i 1845 

wyposażone wyłącznie w  komponenty do-

stępne dziś na rynku, w  tym przewidujący 

tempomat – Predictive Powertrain Control 

(PPC). W  pojazdach zastosowano również 

zoptymalizowane pod względem masy na-

czepy Krone Eco, które wyposażono w ele-

menty zmniejszające opór aerodynamicz-

ny. W  ciężarówkach zamontowane zostały 

opony: Fuelmax S 315/70R22,5 na osiach 

przednich, Fuelmax D 315/70R22,5 na osi 

napędowej oraz Fuelmax T 385/55R22,5 na 

osiach naczepy. 

Fuelmax to najbardziej wydajna paliwowo 

linia opon ciężarowych Goodyear. Najważ-

niejszą zaletą tego ogumienia jest niski opór 

toczenia, który osiągnięto bez pogarszania 

innych kluczowych parametrów, takich jak 

żywotność czy skuteczność hamowania na 

mokrej nawierzchni. Na podstawie danych 

opracowanych w  2014 roku wyliczono, że 

dwa zestawy ciągnik z naczepą zużyły od 12 

do 14% mniej paliwa niż standardowe tego 

rodzaju pojazdy z tych samych fi rm przewo-

zowych. 

Coraz więcej fl ot odkrywa ekonomiczne 

zalety opon ciężarowych Goodyear Fuel-

max, które pomagają ograniczać koszty 

operacyjne. Oszczędności można zwięk-

szyć, bieżnikując ogumienie na gorąco 

jako TreadMax Fuelmax D i  TreadMax 

Fuelmax T. Opona TreadMax Fuelmax D 

jest obecnie dostępna w pięciu popularnych 

rozmiarach: 315/80R22,5, 315/70R22,5, 

295/80R22,5, 295/60R22,5 i  315/60R22,5. 

Bieżnikowane ogumienie Goodyear po-

wstaje według tych samych standardów co 

nowe produkty, z  zastosowaniem tych sa-

mych wzorów bieżnika i podobnych mate-

riałów co opony wzorcowe. W  ten sposób 

można wydłużyć korzystanie z zalet nowych 

Fuelmaxów i oszczędzić jeszcze więcej. ▐

Fot. Goodyear

Peter Platje, 
dyrektor Goodyear ds. sprzedaży opon do pojazdów ciężarowych na 
pierwsze wyposażenie w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Bardzo cieszymy się, że nasze efektywne paliwowo opony ciężarowe 
Goodyear Fuelmax zostały wybrane do programu prób Efficiency Run. 
Wyniki testów wyraźnie wskazują, że floty mogą ograniczyć zużycie paliwa 
i emisje CO2, wykorzystując wyposażenie dostępne dziś na rynku. Prosty 
wybór wysokojakościowych opon o niskim oporze toczenia, takich jak 
Fuelmax może mieć na to bardzo pozytywny wpływ. Kolejnych dowodów 
dostarczyły wewnętrzne testy przeprowadzone przez niemiecką flotę 

Spedition Bartkowiak. Uzyskane przez nich wyniki potwierdziły potencjalną oszczędność nawet 1,6 l
paliwa na 100 km na każdy pojazd ciężarowy wyposażony w opony Goodyear Fuelmax. Jeżeli 
połączyć to z innymi technologiami, oszczędności mogą być jeszcze wyższe, co wykazały rezultaty 
prób Mercedes-Benz Efficiency Run 2015.

Udowodnione oszczędnościUdowodnione oszczędności
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 Więcej przebiegu.  
 Mniej paliwa. 

Dzięki wysokiej efektywności paliwowej nowych opon FUELMAX na 

oś sterującą i  napędową wraz z oponami Marathon LHTII na oś wle-

czoną oszczędzisz rocznie do 2 000 € na każdym pojeździe w porów-

naniu do średnich wyników konkurencyjnych produktów lub do 

1 200 € w porównaniu do najlepszych konkurencyjnych produktów.*  

Dowiedz się więcej na: www.goodyear.eu

Nowa linia opon FUELMAX.  
Oszczędzaj do 2 000 € rocznie na każdym pojeździe.*

*  Testy porównawcze oszczędności paliwa przeprowadzone przez Goodyear GIC*L w porównaniu do średniej 
uzyskanej przez opony trzech wiodących konkurentów wyłonionych na podstawie testu oporów toczenia 
przeprowadzonego przez TUEV SUED (nr 7625746) dla ciągnika z oponami w rozmiarze 315/70R22.5” na 
osi sterującej i napędowej oraz 385/55R22.5” na osi wleczonej, przy założeniu średniego zużycia paliwa 
34 l/100 km, przebiegu 150 000 km/rok i średniej cenie paliwa 1,35 €/l.  

  Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od panujących warunków drogowych i pogodowych, stylu 
jazdy, zużycia opon, rozmiaru opon, ciśnienia w oponach i sprawności pojazdu.



O leje silnikowe o  niższej lepkości uła-

twiają rozruch na zimno i powodują 

mniejsze zużycie silnika, a  ponadto 

przyczyniają się do lepszej efektywności pa-

liwowej (niższa lepkość oleju oznacza niższe 

wewnętrzne tarcie oleju.) Warto zwrócić 

uwagę, że dla silników Diesla o dużej prze-

ciążalności stosuje się głównie oleje o lepko-

ści 5W-30,10W-40 i 10W-30. 

Wszystkie nowe kategorie jakościowe są 

zdominowane przez główny trend, jakim 

jest ekonomika paliwowa, co jednocześnie 

jest powiązane z olejami silnikowymi o ni-

skich klasach lepkości. Ważne są również 

ekologia i  ochrona środowiska naturalne-

go. Ma to ogromny wpływ na szeroką gamę 

gałęzi przemysłowych. Aspekty ekologiczne 

oddziałują również na sektor motoryza-

cji. Bardzo ważnym zagadnieniem, który 

dotyczy tego sektora jest zanieczyszczanie 

powietrza. Już wiele lat temu pojawiły się 

pierwsze dyrektywy europejskie ograni-

czające głównie emisję CO2 i niespalonych 

węglowodorów (do silników benzynowych) 

oraz emisję cząstek stałych (dla silników 

Diesla). Z upływem lat do listy zanieczysz-

czeń, które należy ograniczyć, dołączyły 

tlenki azotu NOx. Pomimo iż zanieczyszcze-

nie powietrza w Europie bardzo się zmniej-

szyło, nadal stanowi poważny problem, 

a  jak wszyscy wiemy samochody osobowe 

i  ciężarowe są jednym z  istotnych źródeł 

wpływających na emisję szkodliwych sub-

stancji do atmosfery.

Stosowanie systemu opłat ściąganych od 

właścicieli pojazdów, które nie spełniają 

określonych norm emisji spalin, spowodo-

wało odnowę gamy pojazdów. W  związku 

z tym na rynku pojawiło się wiele pojazdów, 

których silniki wyposażone są w  systemy 

oczyszczania spalin takie jak: SCR, EGR czy 

DPF. Systemy te są bardzo czułe na niektó-

re składniki wchodzące w  skład środków 

smarowych, dlatego do silników spełniają-

cych normy Euro 6 należy stosować, tylko 

odpowiednio do tego przeznaczone oleje 

silnikowe, które są kompatybilne z  ww. 

urządzeniami obróbki spalin. Oleje te cha-

rakteryzują się przede wszystkim obniżoną 

zawartością fosforu, siarki oraz popiołu 

siarczanowego (tzw. low SAPS). ▐

Materiał opracowany przez specjalistę 
ds. rozwoju produktów Orlen Oil

Fot. Orlen, Scania

Trendy Trendy 
i wyzwania i wyzwania 
w olejach silnikowych w olejach silnikowych 

Rynek olejów do silników wysokoprężnych w Europie 
ewoluował w ciągu ostatnich 25 lat na trzech poziomach: 
wydłużone okresy między wymianami, niższe klasy lepkości 
i lepsze parametry jakościowe.
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T rwały od 15 do 17 marca br. Dogodne 

miejsce, dobry dojazd, bezpłatny par-

king i dużo miejsca w halach. Ekspo-

naty rozstawione przeważnie luźno, przed-

stawiciele wystawców niezbyt zajęci i łatwo 

osiągalni. Same autobusy – poezja dla ich 

amatorów. Rzadkie marki, kilka powrotów 

sentymentalnych, interesujące pojazdy pol-

skiej produkcji. Jedyne minusy wynikały 

z braku kilku „grubych ryb” wśród produ-

centów. Wystawcy mogli z kolei narzekać na 

niedostateczną liczbę zwiedzających.

W dobrym punkcie

Organizatorem imprezy był Holding Ptak 

SA, właściciel m.in. Miasta Mody w Rzgo-

wie. Należące do holdingu Centrum Wy-

stawienniczo-Kongresowe Warsaw Expo 

w Nadarzynie zajmuje 330 000 m2. Sama po-

wierzchnia wystawiennicza liczy 143 000 m2,

jest również 12 000 miejsc parkingowych. 

Bliskie sąsiedztwo dróg 7, 8 i stołecznej ob-

wodnicy, a  także lotniska na Okęciu spra-

wia, że Centrum jest potencjalnie bardzo 

dobrym miejscem do organizacji imprez 

krajowych i międzynarodowych. 

W  pionierskich targach publicznego 

transportu zborowego wzięły udział fi rmy 

reprezentujące szeroki przekrój branży au-

Dobry początek?
Pierwsze targi Warsaw Bus Expo w podwarszawskim Nadarzynie były sporym zaskoczeniem. 
Dla miłośników autobusów nader pozytywnym. 

Scania przygotowała dużą ekspozycję, 
zdominowaną przez autokary.

Jeden z najbardziej reprezentacyjnych autobusów na targach: 
Irizar i8 importowany przez firmę Wanicki. 

ZAZ A10C z silnikiem Deutz jest oferowany 
z gwarancją na 2 lata lub 100 000 km. 

Polska premiera MAN-a Lion’s Intercity 
nobilitowała młodą imprezę targową.

www.truck-van.pl
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tobusowej. Oprócz przedstawicieli uzna-

nych marek byli wytwórcy stosunkowo 

mało popularni w Polsce. Zakres tematycz-

ny imprezy obejmował nie tylko autobusy 

miejskie, lokalne i turystyczne, ale również 

systemy biletowe, paliwa, środki smarne 

i płyny eksploatacyjne, infrastrukturę przy-

stankową oraz fi nansowanie, ubezpieczenia, 

doradztwo i  szkolenia dla fi rm. W progra-

mie targów były pokazy autobusów i nowi-

nek technologicznych, jazdy testowe i próby 

dla kierowców oraz liczne konferencje pre-

zentujące problematykę transportu publicz-

nego oraz nowe produkty i usługi przezna-

czone dla tej branży. 

Premiera w Polsce 

Niektórzy wystawcy: Evobus, MAN czy  

Scania mieli na wystawę bardzo blisko. Sie-

dziby ich polskich przedstawicielstw miesz-

czą się po sąsiedzku. Żal było nie skorzy-

stać z nadarzającej się okazji pokazania się 

większemu gronu potencjalnych klientów. 

Z  całą powagą do targów podeszła Scania, 

która na dużej ekspozycji pochwaliła się 

autobusami turystycznymi oraz najnow-

szą generacją miejskiego Citywide. Uwagę 

zwracało stoisko MAN-a, do którego za-

praszał stojący przed halą hybrydowy Lion’s 

City oraz prezentowana wewnątrz nowość: 

Lion’s Intercity. Ten uniwersalny autobus 

do obsługi linii podmiejskich, lokalnych 

i  międzymiastowych miał debiut jesienią 

2015 r. na targach Busworld w  Kortrijk. 

Lion’s Intercity mieści w zależności od wer-

sji maksymalnie 55 lub 59 osób (model C), 

a  napędza go silnik D09 o  mocy 290 KM. 

Nadwozie jest dopracowane aerodyna-

micznie (Cx=0,4) i starannie zabezpieczone 

przed korozją. W  lutym 2016 MAN Lion’s 

Intercity otrzymał prestiżowe wyróżnienie 

w  kategorii „Automobiles/Vehicles/Bikes”, 

przyznawane za wzornictwo przez fi rmę 

iF International Forum Design. 

Evobus zaprezentował po jednej sztuce 

Setry i  Mercedesa na terenie zewnętrz-

nym. Volvo przywiozło ze sobą trzyosio-

wego 9700 w barwach spółki wynajmującej 

autokary. Firma Wanicki wystawiła najnow-

szego, hiszpańskiego Irizara i8, prawdziwą 

perłę współczesnego dizajnu, która korzy-

sta obecnie głównie z silników DAF. Markę 

Iveco reprezentował importer ABP Bus 

& Coach ze Słupska. Nie zawiódł również 

czeski Sor. 

My, Słowianie i nie tylko 

Na targach zabrakło uznanych polskich 

producentów. Nie zjawiły się Solaris, Solbus 

i  Autosan, który od 30 marca 2016 r. ma 

wreszcie nowego właściciela. Jest nim kon-

sorcjum PIT-Radwar i Huty Stalowa Wola. 

Obie te spółki należą do Polskiej Grupy 

Zbrojeniowej, która jest właścicielem zakła-

du Jelcz Sp. z o.o., zajmującego się obecnie 

m.in., produkcją ciężarówek wojskowych. 

Historia zatoczyła koło: Autosan i  Jelcz 

znów działają w  ramach jednego przedsię-

biorstwa. 

Przybyła za to spółka Ursus Bus, powoła-

na do życia 4 kwietnia 2015 r. 40% udziałów 

ma w niej AMZ-Kutno, co znajduje odbicie 

w ofercie. Firma proponuje autobusy z  sil-

nikami Diesla, elektryczne i  hybrydowe. 

Na wystawie pochwaliła się jednym z mniej-

szych spośród oferowanych autobusów 

miejskich, Ursusem City Smile 8,5. 

Glaspo Motors, która ma zakład w Płoń-

sku przedstawiła 12-metrowy autobus pro-

dukowany we współpracy z  białoruskim 

MAZ-em, a  napędzany silnikiem Euro 6

typu OM936LA o mocy 319 KM fi rmy Da-

imler. Po przeciwnej stronie hali wystawiał 

się MAZ z analogicznym modelem 203088. 

Pomiędzy nimi ulokowała się fi rma JI Servi-

ce, diler ukraińskich autobusów ZAZ, Czer-

kaskij Awtobus oraz białoruskich Neman. 

Spółka sprowadza głównie nieduże pojazdy 

miejskie, podmiejskie i  lokalne na podwo-

ziach Iveco oraz Isuzu. Ciekawą propozycją 

dla mniejszych miast jest niskowejściowy 

ZAZ A10C o  długości 8,27 m napędzany 

silnikiem Deutz, mieszczący ogółem 61 pa-

sażerów. 

Spółka GSP Polska, która od ubiegłego 

roku sprowadza nad Wisłę słoweńskie au-

tobusy TAM, przypomniała inną markę 

z  dawnej Jugosławii, cieszącego się u  nas 

niegdyś dużą renomą Sanosa. Ta macedoń-

ska fabryka z siedzibą w stolicy kraju Skopje 

ma w  katalogu miejskie, międzymiastowe 

i turystyczne autobusy będące w większości 

odpowiednikami dawnych modeli Merce-

desa. W palecie znajduje się również miejski 

autobus o  długości 12 m zasilany sprężo-

nym gazem ziemnym (CNG). 

Bus Trans Technik jako ofi cjalny przed-

stawiciel pochwalił się miejskim, tureckim 

autobusem Otokar Kent C 10,8 m prze-

znaczonym maksymalnie dla 95 pasaże-

rów, a napędzanym 280-konnym silnikiem 

Cummins. 

Niejeden skarb

Wabikiem na wystawę była bez wątpienia 

zaskakująco bogata ekspozycja autobusów 

zabytkowych. Pochodziły z  różnych źródeł. 

Część przyjechała z muzeum w Otrębusach, 

był autobus reklamujący usługi remontowe 

fi rmy P.H.U. Benedykt Piasecki z Mieściska, 

a  także część kolekcji zgromadzonej przez 

Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej 

w  Warszawie. KMKM systematycznie od-

nawia zabytkowe autobusy i w miarę swoich 

możliwości ratuje pojazdy, które zapisały się 

w pamięci pasażerów. Gwiazdą stoiska klubu 

był niedawno odbudowany Chausson AH48. 

Autobusy tego typu pojawiły się w  stolicy 

pod koniec lat 40., a  jeden z  nich wystąpił 

w niezapomnianej komedii „Skarb”. 

Warsaw Bus Expo są imprezą zupełnie 

nową w kalendarzu targowym. Z pewnością 

warto było ją odwiedzić, choćby po to, aby 

spotkać niszowych producentów, oferują-

cych niejednokrotnie bardzo interesujące 

pojazdy.▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Śladem TAM-a wraca do naszego kraju Sanos. 
Importerem obu marek jest spółka GSP Polska. 

Pieczołowicie odrestaurowany Chausson AP48, rarytas na skalę co najmniej europejską, 
będący w posiadaniu warszawskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. 
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Stabilnie w przyszłość
„Spodziewamy się w tym roku wzrostu sprzedaży. Jeszcze nigdy wcześniej nie sprzedaliśmy 
tak wielu autobusów turystycznych jak w pierwszych miesiącach tego roku” 
– mówi Antonio Cavotta, prezes zarządu EvoBus Polska.

W   2015 r. spółka sprzedała łącznie 

135 autobusów o  dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 8 t. Licz-

ba klientów wzrosła o  ponad 20%. Bardzo 

dobrze rozwijał się popyt na autokary. Po-

wody do zadowolenia ma również BusStore, 

który oferuje autobusy używane. W 2015 r. 

dostarczył ich ponad 50 sztuk. Na sukces 

wpłynęło kilka czynników.

Autokary mają z górki

W 2015 r. liczba turystów odwiedzających 

Europę przekroczyła 600 milionów, było ich 

o 5% więcej niż w 2014. Wzmożone zapotrze-

bowanie na przewozy turystyczne pozytywnie 

wpłynęło na kondycję polskich przewoźni-

ków, którzy mieli więcej pracy. Wzrosła licz-

ba wyjazdów do Europy Zachodniej, z czym 

szedł w parze ruch w kierunku Polski. 

Antonio Cavatta podkreśla, że konkuren-

cja ze strony kolei i  tanich linii lotniczych 

nie ogranicza rozwoju przewozów auto-

karowych. Dworce i  lotniska są punktami, 

które wręcz tworzą zapotrzebowanie na 

przewozy. W  ramach sieci różnorodnych 

środków transportu, autobusy mają własną 

rolę do odegrania. 

Bieżący rok zapowiada się jak najlepiej. 

Odbywające się w  tym roku w  Krakowie 

Światowe Dni Młodzieży oraz Mistrzostwa 

Europy w piłce nożnej są spektakularnymi 

wydarzeniami, które mogą wywołać wzmo-

żone zapotrzebowanie na autokary. 

Stwarza to spółce EvoBus dobre wa-

runki do rozwoju sprzedaży. „Autobusy 

Mercedes-Benz i  Setra osiągają wysokie 

przebiegi i  zapewniają doskonały poziom 

bezpieczeństwa, jak i  niskie zużycie pali-

wa. Dlatego w  ocenie przewoźników ofe-

rujących przewozy na trasach dalekobież-

nych i  przewozy turystyczne plasują się 

na wysokim miejscu” – zaznacza Antonio 

Cavatta. 

Nowy silnik wysokoprężny Euro 6 typu 

OM 471 jest przeciętnie o  8% bardziej 

oszczędny niż jednostki stosowane wcze-

śniej w  autobusach dalekobieżnych i  tu-

rystycznych. Stale poszerza się oferta mo-

deli pojazdów. Wkrótce w  naszym kraju 

będą dostępne dwie nowe Setry: niewielka 

511HD dla 37 pasażerów oraz 15-metrowa 

516HD z 69 miejscami siedzącymi. 

Nietypowe, czyli typowe

Odmiennymi prawami rządzi się rynek 

autobusów miejskich, ale i  tu producent 

może się pochwalić sukcesami. W grudniu 

2015 r. z fabryki wyjechał 5-tysięczny Citaro 

w wersji Euro 6. Spółka EvoBus Polska pod-

pisała w  lutym br. umowę z  fi rmą Mobilis 

na zakup 54 niskopodłogowych autobusów 

marki Mercedes-Benz Conecto G. Będą 

jeździć w stolicy od sierpnia 2016. Ponadto 

w tym roku EvoBus Polska zamierza przeka-
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sażone w  najnowocześniejsze technologie. 

Udało nam się połączyć nasz standard z wy-

posażeniem oczekiwanym przez użytkow-

nika. Warszawa wyznacza pewne trendy, 

a polscy nabywcy wciąż poszukują optymal-

nego standardu pojazdów. Z  przetargu na 

przetarg warunki techniczne się zmieniają, 

za każdym razem dodaje się nowe elemen-

ty. Na zachodzie Europy użytkownicy mają 

jasno sprecyzowane oczekiwania, które nie 

zmieniają się tak często.” 

Bardzo dobre opinie zbiera minibus 

Sprinter City 77 testowany w  siedmiu pol-

skich miastach, m.in. w  Gdańsku i  Łodzi. 

Pomimo kompaktowych wymiarów ma 

dwoje szerokich, dwuskrzydłowych drzwi 

oraz łatwo dostępne miejsce dla wózka, 

co czyni go bardzo wygodnym dla pasaże-

rów i skraca czas postoju na przystankach. 

Wkrótce EvoBus zyska dodatkowe atuty. 

Zapowiadany jest autobus elektryczny Ci-

taro E-Cell oraz zasilany wodorowym ogni-

wem paliwowym Citaro F-Cell. Obydwa 

typy pojazdów pojawią się w  ofercie pod 

koniec 2018 r. Już dziś uznaniem nabywców 

cieszą się gazowe Citaro NGT, które w naj-

nowszej wersji napędzane są ekonomicz-

nym silnikiem M 936. Najnowszym użyt-

kownikiem tych pojazdów została spółka 

Stadtwerke Augsburg GmbH. Na początku 

marca odebrała 12 Citaro NGT. Zamówie-

nie obejmuje łącznie 53 autobusy przegubo-

we oraz 15 modeli solo. 

Na październikowych targach Transexpo 

w Kielcach EvoBus zapowiada premierę no-

wego autobusu miejskiego. 

Bezpieczeństwo z każdej strony

EvoBus dysponuje siecią 650 serwisów, 

z  których 15 znajduje się w  Polsce. Maga-

zyn części zamiennych w  Ulm przechowuje 

130 000 pozycji i  zaspokaja 80% potrzeb 

polskich klientów. „Proponujemy dwa typu 

kontraktów serwisowych: Basic i  Premium. 

W ramach pierwszej opcji wykonujemy prze-

glądy i wybrane czynności obsługowe. Kon-

trakty Premium obejmują praktycznie każde 

życzenie klienta – wyjaśnia Albert Milde, dy-

rektor aft ersales OmniPlus. – Około 1/3 po-

jazdów jest nabywanych wraz z kontraktami 

serwisowymi. Silniki są obecnie na tyle skom-

plikowane, że wielu klientów nie ma odwagi 

dokonywać napraw samodzielnie.” 

EvoBus wszechstronnie dba o  potrzeby 

klientów. Przeprowadza szkolenia z ekono-

micznej i  bezpiecznej jazdy dla kierowców 

autobusów. W  2015 r. zostało przeszko-

lonych 285 kierowców. Ponadto spółka 

wspiera kampanię na rzecz bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym i zachęca do zapinania 

pasów w  autobusach. „Tylko dzięki temu 

można uniknąć ponad 50% uszkodzeń cia-

ła” – zwraca uwagę Antonio Cavotta. ▐ 

Michał Kij
  Fot. M. Kij

Wielu klientów woli powierzyć obsługę nowoczesnych układów napędowych 
specjalistom. Stąd zainteresowanie kontraktami serwisowymi. 

Mercedes i Setra wystąpiły razem podczas targów Warsaw Bus Expo 2016. 
Bieżący rok ma być dobry dla autokarów. 

zać do rąk nabywcy tysięczny autobus miej-

ski dostarczony w naszym kraju. 

„Analizujemy rozważnie dokumentację 

przetargów i  przygotowujemy nasze auto-

busy w najlepszy możliwy sposób, w koope-

racji z polskimi poddostawcami” – wyjaśnia 

Adam Kępiński, dyrektor działu sprzedaży 

autobusów miejskich i  zamówień publicz-

nych. – Najnowsze autobusy dostarczane dla 

Warszawy są bardzo zaawansowane, wypo-

Antonio Cavotta, 
prezes zarządu EvoBus Polska 

„
 W dalszym ciągu będziemy konse-

kwentnie pracować nad jeszcze lepszym 
zorientowaniem naszych działań na po-
trzeby klientów i wzmocnimy sieć naszego 
serwisu”
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Jednolite 
interfejsy 
ładowania 

„To bardzo ważna decyzja podjęta przez jednych 
z największych graczy na rynku autobusów elek-
trycznych. Interfejs jest dostępny dla wszystkich do-
stawców elektrycznych autobusów oraz systemów 
ładowania. Europejskie miasta mają teraz pewność, 
że różne systemy będą ze sobą współpracować, co 
pozwoli uniknąć problemu braku zgodności. Uzgod-
niliśmy wstępne warunki dla przyspieszenia przej-
ścia miast na systemy autobusów elektrycznych” 
– powiedział Håkan Agnevall, prezes Volvo Buses.

Europejscy producenci autobusów elektrycznych 
Irizar, Solaris, VDL i Volvo wraz z dostawcami sys-
temów ładowania ABB, Heliox oraz Siemens zde-
cydowali się na otwartą, przejrzystą i dobrowolną 
współpracę. Jednolite interfejsy będą otwarte dla 
wszystkich firm obecnych na rynku i będą wykorzy-
stywane do szybkiego ładowania elektrycznych au-
tobusów na końcowych przystankach oraz w nocy. 

Grupa weźmie udział w działaniach na rzecz nor-
malizacji i będzie dzielić się swoim doświadczeniem 
z CEN/CENELEC oraz ISO/IEC, aby ustanowić jed-
nolitą europejską normę dla systemów autobusów 
elektrycznych. Organizacje transportu publicznego 
przygotowują się na wprowadzenie elektrycznych 
autobusów w Europie, a europejskie (CEN-CENE-
LEC) oraz międzynarodowe organizacje normaliza-
cyjne (ISO/IEC) prowadzą działania w celu ustano-
wienia norm i standardów. Normy europejskie mają 
zostać wdrożone w 2019 roku, natomiast międzyna-
rodowe w 2020. ▐

Fot. Volvo

Solarisy rozpoczynają 
erę elektromobilności
„Nasza wizja: zero emisji” – pod tym hasłem rozpoczęły się 
w Hanowerze jazdy testowe trzech autobusów Solaris Urbino 
12 electric nowej generacji.

Solaris wygrał w  ubiegłym roku ogól-

noeuropejski przetarg na dostawę 

systemu transportu bezemisyjnego, 

tzn. zarówno pojazdów elektrycznych, jak 

i  infrastruktury ich ładowania. Przedsię-

biorstwo üstra, które wybrało polską ofertę, 

już od wielu lat z powodzeniem współpra-

cuje z producentem z Bolechowa. Po ulicach 

Hanoweru jeżdżą nie tylko pojazdy spalino-

we marki Solaris, ale i autobusy hybrydowe, 

a teraz także elektryczne.

Nowe Solarisy Urbino 12 electric dla 

Hanoweru wyposażone są w  szereg inno-

wacyjnych rozwiązań, zapewniających ich 

efektywną jazdę oraz niskie koszty eks-

ploatacyjne. W  12-metrowych autobusach 

została zamontowana nowatorska oś ZF 

AVE 130, w  której konstrukcję wbudowa-

ne są dwa niezależne silniki elektryczne. 

Rozwiązanie to pozwala na lepsze wyko-

rzystanie przestrzeni pasażerskiej, a  także 

obniża masę pojazdu. W elektrobusach zo-

stały zastosowane litowo-tytanowe baterie 

o pojemności 125 kWh, które w połączeniu 

z  ładowaniem pantografowym dają wręcz 

nieograniczone możliwości eksploatacyjne. 

Ciekawostkę stanowi fakt, że podczas jazdy 

pasażerowie mogą na bieżąco obserwować 

na monitorze stan naładowania baterii. No-

woczesne pojazdy są wyposażone w  dwie 

rampy dla osób niepełnosprawnych – elek-

tryczną i  manualną. Dodatkowo w  pojaz-

dach będzie dostępna bezprzewodowa sieć 

wi-fi .

Urbino 12 electric dla Hanoweru mają 

innowacyjny system ładowania dachowego, 

który pozwala im kursować na linii przez 

cały dzień, bez konieczności powrotu do za-

jezdni. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu 

zewnętrznej ładowarki o mocy do 450 kW, 

znajdującej się na trasie przejazdu. Pojazdy 

pobierają energię elektryczną za pośrednic-

twem pantografu. Proces ładowania trwa 

od 4 do 6 minut i  umożliwia całodzienne 

odbywanie kursów. Nocą w zajezdni baterie 

ładowane są przy pomocy kolejnego masztu 

do ładowania pantografowego oraz za po-

mocą tradycyjnej wtyczki, przy użyciu łado-

warek o mocy 32 kW.

Dla nowych Solarisów przewidziano 

kursy na reprezentacyjnych liniach 100 

oraz 200, które łączą ze sobą najważniej-

sze punkty miasta. Łączna długość linii to 

16 km, znajdują się na nich 42 przystanki, 

a czas przejazdu jednej wynosi około 53 mi-

nuty. Na trasie obu linii znajduje się jeden 

punkt styczny, gdzie odbywa się ładowanie 

pantografowe. Taka charakterystyka oraz 

fakt, że linie poprowadzone są wokół cen-

trum miasta tworzą idealne warunki do jazd 

testowych autobusów marki Solaris.

Do ładowania elektryków na linii wyko-

rzystywany jest prąd pobierany z  miejskiej 

linii tramwajowej, co zwiększa efektywność 

energetyczną całego projektu. Dzięki wyko-

rzystaniu energii z sieci tramwajowych üstra 

nie potrzebuje własnych podstacji zasilają-

cych do zaopatrywania ładowarek w energię 

elektryczną. Dodatkowe oszczędności zuży-

cia energii daje system rekuperacji zamon-

towany w autobusach. Polega on na tym, że 

podczas hamowania, energia jest oddawana 

do baterii trakcyjnych.

Jazdy testowe mają dokładnie sprawdzić 

autobusy i infrastrukturę ładowania podczas 

codziennych kursów oraz wskazać ewentual-

ne pola wymagające optymalizacji.▐

Fot. Solaris

Volvo, Irizar, Solaris i VDL ustalili, że w celu zapewnienia 
interoperacyjności elektrycznych autobusów, do ich 
ładowania wykorzystywana będzie infrastruktura 
dostarczana przez firmy ABB, Heliox oraz Siemens. 
Celem tych ustaleń jest stworzenie jednolitego interfejsu 
ładowania dla wszystkich autobusów elektrycznych 
oraz ułatwienie wprowadzenia systemu autobusów 
elektrycznych w europejskich miastach.
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Do tego, by LICZYŁA SIĘ KAŻDA KROPLA PALIWA wymagane są doskonałe umiejętności za 

kierownicą. Dlatego poprzez nasz konkurs The Drivers’ Fuel Challenge poszukujemy najlepszych 

na świecie kierowców. Jeżeli chcesz się zmierzyć z wirtuozami kierownicy w jeździe ekonomicznej, 

zgłoś swój udział – do wygrania jest nowe Volvo V40 oraz inne, wspaniałe nagrody.

Aby uzyskać więcej informacji i ZAREJESTROWAĆ SIĘ W KONKURSIE, odwiedź volvotrucks.pl.
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W  kolekcji „Scania Truck Gear” są ko-

szulki, kurtki, paski i inne akcesoria 

z  motywem „scaniowym”. Można 

w  nie ubrać całą rodzinę! Te same powo-

dy, które stoją za chęcią posiadania choćby 

drobnej rzeczy oznakowanej gryfem przy-

czyniły się do sukcesu marki, która w 2016 r.

obchodzi 125-lecie. 

Z połączenia

Podobnie, jak wiele innych fi rm motory-

zacyjnych, Scania tkwi korzeniami w  pro-

SprawaSprawa osobista osobista

Scania zachwala telematykę i testuje zintegrowane konwoje, traktując ciężarówkę, 
jako element systemu. Lecz rdzeniem jej legendy wciąż jest więź, jaka rodzi się między 
kierowcą a jego samochodem. 

W latach 1969-95 funkcjonowała spółka Saab-Scania AB. 
Na przełomie lat 80. i 90. program produkcyjny obejmował zatem 

ciężarówki, autobusy, samochody Saab i samoloty Viggen. 

Scania zawsze pokojowo współistniała z innymi środkami lokomocji: końmi na południowoamerykańskiej pampie 
w latach 50. oraz wielbłądami w okolicach piramid w Egipcie w latach 90. Autobus ma lokalne nadwozie Ghabbour. 
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dukcji wagonów i  rowerów. Stosowany 

dawniej znak fi rmowy przedstawiał trójra-

mienne koło zębate, do którego mocuje się 

pedały. Był solą w oku Mercedesa, który do-

patrzył się w  nim podobieństwa do swojej 

trójramiennej gwiazdy. Spór rozstrzygnięto 

w 1968 r. Scania tym razem ustąpiła. 

Wszystko zaczęło się jeszcze w XIX stu-

leciu. W grudniu 1891 r. powstała Vagnfa-

briks Aktiebolaget i  Södertelge (w  skrócie 

Vabis), wytwarzająca wagony kolejowe 

i tramwaje w Södertälje. Zatrudniony w niej 

inżynier Gustaw Erikson w 1897 r. zbudo-

wał pierwszy samochód, za którym w 1902 

przyszła pierwsza ciężarówka. Tymczasem 

w  1900 r. w  Malmö została założona Ma-

skinfabriksaktiebolaget Scania (Fabryka 

Maszyn Scania). Początkowo produkowała 

rowery, ale już w  1901 opracowała własne 

auto. Nazwa fi rmy to łacińskie określenie 

szwedzkiej prowincji Skania, na terenie któ-

rej leży Malmö. Gryf w  znaku fi rmowym, 

jest również w herbie Skanii. 

W  1911 obie fi rmy połączyły się. Do-

prowadził do tego Per Alfred Nordeman, 

który został pierwszym dyrektorem gene-

ralnym Scania-Vabis. Zarząd przeniósł się 

do Södertälje. Zostały tu ulokowane rozwój 

i produkcja silników oraz samochodów oso-

bowych i  dostawczych. Ciężarówki i  inne 

duże pojazdy produkowano w Malmö. Na-

stępne lata były „tłuste”. Firma dobrze za-

robiła na dostawach dla szwedzkiej armii, 

związanych z  wybuchem I  wojny świato-

wej. Po jej zakończeniu skoncentrowała 

się na wytwarzaniu ciężarówek. Niestety, 

popyt był znacznie niższy od zakładanego 

i w 1921 fi rma zbankrutowała. Uratował ją 

bank Stockholms Enskilda, będący w posia-

daniu rodziny Wallenbergów. Rozpoczął się 

nowy rozdział. 

Hesselman i Diesel

Oferta znów się poszerzyła i jej częścią do 

1929 r. były również samochody osobowe. 

Do ważnych klientów należały instytucje 

państwowe, w  tym poczta i  urząd celny. 

Pojazdy systematycznie unowocześniano. 

W 1929 r. główny konstruktor Gunnar Nils-

son Lindmar wybrał się do Stanów Zjedno-

czonych, do fi rmy Twin Coach. Wrócił z no-

wymi pomysłami i  licencją na nowoczesny 

autobus z miejscem kierowcy obok silnika. 

Z racji płaskiego przodu zyskał przezwisko 

„Bulldog” (patrz: Truck & Van nr 9/2011). 

W  1925 r. szwedzki konstruktor Jonas 

Hesselman przedstawił silnik o  zapłonie 

iskrowym, który mógł być zasilany m.in. 

olejem napędowym. Z jego wynalazku sko-

rzystało kilka fi rm produkujących pojazdy 

użytkowe, w tym Scania. W 1930 r. zawarła 

porozumienie z fi rmą Deutz i wdrożyła do 

produkcji typowego diesla z komorą wstęp-

ną. Sześć lat później opracowała pierwszy, 

własny silnik tego typu. 

W  okresie II wojny fi rma wytwarzała 

pojazdy wojskowe, m.in. lekki czołg Strid-

svagn m/41 na licencji czeskiego TNH 

(Lehký tank vzor 38). Spodziewając się, że 

wygłodzony rynek ożywi się po zakończe-

niu wojny, inżynierowie Scanii przystąpili 

do projektowania zupełnie nowej ciężarów-

ki. Nowy dyrektor generalny 32-letni inży-

nier Carl-Berthel Nathhorst zmodyfi kował 

metody produkcji, aby zwiększyć jej wydaj-

ność. Pojawiły się zaczątki modułowej kon-

strukcji pojazdów. Podobnie jak fi rmy ame-

rykańskie borykające się z  niedostatkiem 

rąk do pracy, Scania zatrudniała w okresie 

wojny kobiety. Obecnie, w dobie „lean ma-

nagemant” zwanego w fi rmie SPS – System 

Produkcyjny Scania, panie odgrywają waż-

ną rolę w  praktycznie wszystkich wydzia-

łach fi rmy. 

Przyspieszenie

W 1944 r. pojawiła się Scania-Vabis L10, 

pierwsza ciężarówka z kierownicą po lewej 

stronie. W owym czasie w Szwecji obowią-

zywał ruch lewostronny i fi rma montowała 

kierownice po prawej. L10 była napędzana 

4-cylindrowym dieslem z  komorą wstęp-

ną o  mocy 90 KM. W  przeciwieństwie do 

wcześniejszych modeli, korzystała w  więk-

szości z  komponentów rodzimej produkcji 

Niestety, pośpiech towarzyszący jej wpro-

wadzeniu odbił się na jakości, ale w  1953 

na bazie L10 zbudowano bardzo udany L51 

Drabant o  ładowności 5,5-6 t, napędza-

ny 4-cylindrowym, 100-konnym dieslem 

z wtryskiem bezpośrednim. W 1954 pojawił 

się L/LS71, a obydwa zostały zastąpione pod 

koniec dekady przez L55 i L75, które z mo-

dyfi kacjami produkowano do 1980 r. 

Zmiana położenia kierownicy była sy-

gnałem przemiany całej fi rmy. Scania otwo-

rzyła się na świat. Zaczęła od importowa-

nia do Szwecji samochodów Willys Jeep 

i Volkswagen. W latach 50. zaczęła szeroko 

eksportować własne pojazdy. Już w  1956 

kierowała połowę produkcji za granicę. Za 

ciężarówkami podążyły zagraniczne inwe-

stycje, przede wszystkim w Ameryce Połu-

dniowej. W 1957 ruszyła spółka Scania-Va-

bis do Brasil S.A. (dziś Scania Latin America 

Ltda.). Rozpoczęła od montażu pojazdów, 

ale już w  1959 powstała fabryka silników 

w  São Paulo, a  rok później uruchomiono 

produkcję kompletnych pojazdów. W 1962 

ruszył zakład w São Bernardo do Campo. 

W  Europie pierwszy zakład za grani-

cą Scania-Vabis uruchomiła już w  1913 r., 

w  Danii. Został w  nim opracowany jeden 

z pierwszych na świecie silników V8. Stoso-

wano go w  samochodach osobowych, tak-

sówkach i  ambulansach. Jednak w  1921 r.

wytwórnię zamknięto. Kolejną fabrykę za-

graniczną Scania-Vabis otworzyła na na-

szym kontynencie dopiero w 1964 w Zwolle 

w Holandii. W 1966 przejęła dostawcę ka-

bin Be-Ge Karosserifabrik z  Oskarshamn, 

w  1967 wchłonęła natomiast fi rmę nad-

woziową Svenska Karosseri Verkstäderna 

(SKV) z  Katrineholmu. Stała się ona pod-

stawą do utworzenia spółki Scania-Bussar. 

Firma inwestowała również u  siebie. 

W  Lulea w  1960 r. powstała tłocznia, 

a w Södertälje zakład podwozi i w 1964 pręż-

Rok 1958: z linii zjeżdża ostatnia Scania L71. Za nią są już nowe modele L75. 
Obok fabryka w Södertälje w 2008 i R580 z silnikiem V8. 

Na przystanku: rok 1954 i Scania-Vabis BF60 oraz autobus 
na podwoziu Scanii w Tanzanii w roku 2001. 
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Technical Center, składający się z laborato-

riów i  obiektów badawczych, który znacz-

nie przyspieszył prace rozwojowe, a w 1988 

zadebiutowała seria 3, której przedstawi-

ciel, Scania 143 został wyróżniony tytułem 

„Truck of the Year 1989”. 

Pierwszy milion

W 1991 pojawiła się udoskonalona aero-

dynamicznie, budząca pożądliwe spojrzenia 

kierowców Scania Streamline. Zapowia-

dała wielką zmianę, jaka nastąpiła w 1995. 

Wówczas zadebiutowała seria 4 z kabinami 

zaprojektowanymi przez studio stylistycz-

ne Bertone i stosowanymi do dziś. Zdobyła 

tytuł „Truck of the Year 1996”. Jednocześnie 

Scania wróciła do tradycyjnego logo z uno-

wocześnionym symbolem przedstawiają-

cym gryfa na tle trójramiennej zębatki. 

Wśród nowych ciężarówek zwracał uwagę 

tradycyjny model T z silnikiem przed kabi-

ną. Był produkowany do 2006 r. i wraz z nim 

odeszła w przeszłość pewna epoka. Nieutu-

lony żal kierowców za „nosatą” Scanią leczy 

obecnie holenderska Vlastuin Trucken Tra-

ilerservice z Renswoude, która buduje takie 

pojazdy na bazie zwykłych „erek”. 

ny dział badawczo-rozwojowy, tzw. „Górka”. 

W 1963 r. po 30 latach przerwy Scania po-

kazała ciężarówkę z kabiną wagonową (nad 

silnikiem) typu L76. Lata gwałtownego roz-

woju zakończyły się pożegnaniem ze starą 

nazwą Scania-Vabis w  1968. Rok później 

doszło do połączenia z fi rmą Saab. Zadebiu-

towała nowa, obszerna kabina wagonowa 

projektu Brytyjczyka, Lionela Sherowa oraz 

nowy 14-litrowy, turbodoładowany silnik 

V8 o mocy 350 KM – najmocniejszy wów-

czas w Europie. 

Moduły w działaniu

Niespokojne lata 70. były dla Scanii ła-

skawe. Sprzedaż pięła się w  górę, koncern 

inwestował na kolejnych rynkach, m.in. 

w  Argentynie, a  mocny silnik zapewnił jej 

ciężarówkom poczesne miejsce w  duszach 

kierowców, którzy pokonali w życiu więcej 

przełęczy niż przeciętny mufl on. V8 ma 

również na koncie zasługi na polu turystyki. 

Przez całe lata 60. i 70. intensywnie się roz-

wijała w  związku z  rosnącymi dochodami 

mieszkańców Europy Zachodniej. Popyt na 

luksusowe autokary szybko rósł, a podwozie 

autobusowe Scania z silnikiem V8 należało 

do najbardziej prestiżowych. 

W 1980 r. Scania przedstawia serię 2 (mo-

dele G, P, R, T), pierwszą gamę moduło-

wych pojazdów użytkowych. Poszczególne 

elementy, takie jak silniki, skrzynie biegów, 

osie, ramy i  kabiny mogły być dobierane 

niezależnie od pozostałych. Charaktery-

styczne, prostopadłościenne kabiny serii 2 

powstały przy udziale Giorgetta Giugiaro 

z fi rmy ItalDesign. 

W 1985 r. Scania zadebiutowała w USA. 

Oferowała ciężarówki w zatłoczonych, pół-

nocno-wschodnich stanach, gdzie pano-

wały warunki podobne do europejskich. 

Zdobyła sobie zresztą pewną renomę wśród 

tamtejszych użytkowników jako marka eg-

zotyczna, ale solidna. Wcześniej, w  latach 

1962-75 dostarczała swoje silniki do fi rmy 

Mack. 

W końcówce dekady bieg wydarzeń znów 

przyspieszył. W 1987 uruchomiono Scania 

Ciężarówki Scania oraz Scania-Vabis jeżdżące we flocie firmy Gamla Dragarelaget z Helsingborgu w latach 1915-20. Modele 
z silnikiem przed kabiną długo były w produkcji. Na zdjęciu obok ich trzy generacje: LT75, T113 6x4 360 oraz T124 6x4 400. 

Sport to zdrowie (i reklama): w 1913 osobowa Scania-Vabis wzięła udział w zawodach zimowych 
na stadionie w Sztokholmie. Cztery lata wcześniej ciężarówka typu E udowodniła, że żadnej drogi 
się nie boi i pokonała trasę z Malmö do Sztokholmu. Podróż zajęła 2 dni. 

W latach 1916-19 Scania-Vabis produkowała silnik V8 o pojemności 15,7 l i mocy 140 KM, jeśli był zasilany 
alkoholem lub 115 KM jeśli benzyną. Miał masę 1300 kg. V8 powrócił w 1969 i stał się legendą. W 2009 r. 
obchodził 40-lecie i z tej okazji spotkały się dwie generacje ciężarówek nim napędzanych: Scania LBS140 46S 
i Scania R 620 6x2/4 Highline. 
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W 1999 podjęto próbę połączenia Scanii 

i  Volvo, ale Unia Europejska nie wyraziła 

zgody, argumentując, że nowa fi rma miałby 

praktycznie rzecz biorąc monopol na ryn-

kach północnej Europy. 

W 2000 r. z linii montażowej zakładów 

w Zwolle w Holandii zjechała milionowa 

Scania, ciągnik P124 6×4 360. W jego pow-

staniu miało udział 11 fabryk z  5 kra-

jów. Przekazany Międzynarodowemu 

Czerwonemu Krzyżowi, obecnie wrócił 

do Scanii i  stoi w  fabrycznym muzeum 

w  Södertälje. Wyprodukowanie pierw-

szych 500 000 pojazdów zajęło Scanii 

96 lat. Kolejne pół miliona powstało 

w ciągu zaledwie 13 lat. 

Więcej niż ciężarówka

We wrześniu 2006 MAN spróbował prze-

jąć Scanię, ale bezskutecznie. Od 2000 r. sys-

tematycznie inwestował w udziały w Scanii 

koncern Volkswagen. Ostatecznie w  lipcu 

2008 szwedzka fi rma stała się jego częścią. 

W latach 2011-12 Grupa Volkswagen prze-

jęła również MAN-a. W ten sposób niedaw-

ni konkurenci spotkali się w  strukturach 

jednej, globalnej korporacji. 

W 2004 zadebiutowała seria R. Rok póź-

niej Scania jako pierwsza zaoferowała silni-

ki Euro 4, a  w  2011 znów była pionierem, 

wprowadzając na rynek ciężarówki z  silni-

kami Euro 6. Jednak największe wrażenie 

zrobiła w  2010, gdy pojawił się silnik V8 

o imponującej mocy 730 KM, wówczas naj-

mocniejszy ze stosowanych w  „zwykłych” 

ciężarówkach. 

Ostatnie lata to szybki rozwój syste-

mów wspomagających jazdę oraz usług 

wspierających użytkowników w oszczęd-

nej, racjonalnej eksploatacji taboru. 

Scania jako pierwsza zwróciła uwagę na 

rolę szkoleń kierowców i  od 2003 r. or-

ganizuje konkurs Young European Truck 

Driver, który wraz z  imprezami organi-

zowanymi na innych kontynentach jest 

elementem Konkursu Kierowców Scania. 

W  ten atrakcyjny sposób przyczynia się 

do podnoszenia kwalifi kacji kierowców 

i  wzmocnienia prestiżu tego zawodu. 

Ponadto na co dzień prowadzi szkolenia 

z ekonomicznej jazdy. 

Odpowiednikiem YETD, ale dla pracow-

ników serwisów i  biur obsługi Scanii jest 

konkurs Top Team, który wyłania najlepszy 

na świecie warsztat. Zarówno w YETD, jak 

i  Top Team sukcesy odnoszą również Po-

lacy. Wyjątkowo szczęśliwy był dla nas rok 

2007, gdy w  YETD zwyciężył Marek Szer-

nos, a w światowym fi nale Top Team polscy 

mechanicy z serwisów Scania we Włocław-

ku i Bydgoszczy. 

W  2015 r. Aconcagua Transportes z  Ar-

gentyny odebrała jubileuszowy, 150 000 po-

jazd Scania z systemem telematycznym. Rok 

wcześniej do sprzedaży trafi ł zegarek Scania 

Black Griffi  n Watch, pierwsze osobiste urzą-

dzenie zintegrowane z  systemami pojazdu. 

Ciężarówka jest dziś traktowana jako część 

większej całości, element systemu. Musi być 

wydajna i oszczędna. Jednak Scania ma coś 

ponad to. Gdy wsiadasz do kabiny i  masz 

przed sobą kierownicę z gryfem, to wciąż jest 

sprawa osobista: tylko ty, ciężarówka i droga 

do pokonania.  ▐

Michał Kij
Fot. Scania

Autobus pocztowy Scania-Vabis z 1922 i ciężarówka tej marki z 1902 r. 
o ładowności 1,5 t obrazują postęp, jaki dokonał się w ciągu 20 lat. 

Scania stała na czele przemian obyczajowych i chętnie zatrudniała kobiety. Sekretariat 
w Södertälje w 1943 r. oraz trotuar w Copacabana w Rio de Janeiro w 1962. 

Historia lubi plątać wątki: Scania przez pewien czas tworzyła jeden organizm z Saabem, ale jej związek 
z Volkswagenem okazał się silniejszy. Najpierw odniosła sukces jako jego importer, a pół wieku później weszła 
w skład Grupy VW. „Garbusy” na zdjęciu to „nówki sztuki ” produkowane do 2003 w Ameryce Południowej. 

Szwedzi kochają wodę i nic dziwnego, że od najwcześniejszych lat firma dostarczała 
silniki do napędu jednostek pływających. 12,5-metrowy jacht z 1913 r. miał 4-cylidrowy silnik 
o mocy 12 KM. Poduszkowiec M10-X ma dwa 14-litrowe silniki V8 o mocy 625 KM. 
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Termin „specjalizacji” procesów logi-

stycznych oznacza w praktyce dostar-

czenie zindywidualizowanej obsługi 

logistycznej dla wysyłek elementów wiel-

kogabarytowych od zakładu produkcyjnego 

po miejsce montażu na placu budowy. Uży-

cie terminu procesu logistycznego wysyłek 

elementów wielkogabarytowych w  zastęp-

stwie transportu ponadgabarytowego ma 

swoje mocne uzasadnienie w  globalnym 

rozmieszczeniu dostawców technologii dla 

danego projektu, które wielokrotnie deter-

minuje złożoność łańcucha oraz wpływa na 

unikatowość operacji logistycznych. 

Postępująca globalizacja, której przeja-

wem jest nie tylko dynamiczny wzrost prze-

ładunków w  portach w  Gdyni i  Gdańsku, 

ale także wzrost zaangażowania międzyna-

rodowych koncernów produkcyjnych czy 

energetycznych w polskie projekty inwesty-

cyjne wymaga zastosowania bardzo kom-

pleksowego podejścia do transportów. Aby 

spełnić oczekiwania w  zakresie nie tylko 

terminowości, ale przede wszystkim jakości 

i bezpieczeństwa transportu, konieczne jest 

wypracowanie zupełnie nowego, projekto-

wego podejścia do zagadnienia elementów 

wielkogabarytowych. 

6000 ton do przetransportowania

Firma ESA Logistika, jako operator lo-

gistyczny pozycjonujący się w  sektorze 

usług Project Cargo na europejskim rynku 

logistycznym, stanęła przed bardzo poważ-

nym wyzwaniem zagwarantowania kom-

pleksowej obsługi logistycznej dla jednego 

z  największych projektów energetycznych 

w  Europie Środkowo-Wschodniej. Zakres 

obsługi logistycznej obejmował przeprowa-

dzenie zaawansowanego studium wykonal-

ności oraz realizację wyspecjalizowanych 

usług transportowych (kolejowych oraz 

drogowych), przeładunkowych, magazy-

nowych, wraz z  zastosowaniem rozwiązań 

dedykowanej obsługi celnej dla prawie 6000 

ton urządzeń mechanicznych oraz elektro-

energetycznych.

Doświadczenie fi rmy ESA Logistika, 

pozyskane w  ciągu ostanich dwóch lat we 

współpracy z  japońskim koncernem odpo-

wiedzalnym za budowę polskiej elektrowni 

wskazuje, iż kluczem do sukcesu jest stwo-

rzenie dedykowanego zespołu projektowego, 

który w  sposób systemowy będzie w  stanie 

opracować całość zagadnień związanych 

z  transportem, tworząc analizy ryzyk nie 

tylko w zakresie odpowiedzialności jaka jest 

przekazana tej fi rmie.  

Realizacja wysyłek kluczowych elemen-

tów inwestycyjnych była przedmiotem od-

powiednio dłuższych przygotowań, które 

w  przypadku tego projektu trwały blisko 

półtora roku w ramach ustanowionego mię-

dzynarodowego zespołu ekspertów grupy 

Hitachi Transport System, którzy odpowia-

dali za całość prac przygotowawczych oraz 

koordynacyjnych. Wysokie wymogi bezpie-

czeństwa oraz ceny urządzeń fabrykowanych 

dla potrzeb projektów energetyczno-budow-

lanych obligowały ESA Logistika jako opera-

tora logistycznego, do włączenia się w proce-

sy decyzyjne we wszystkich fazach realizacji 

projektu, niezwiązanych nawet z  fi zyczną 

realizacją transportów ponadgabarytowych 

(tzw. etap przedrealizacyjny). Oddziaływa-

nie aspektów logistycznych znacząco wpływa 

bowiem na decyzje podejmowane w sferach:

  projektowania/inżynierii technologicz-

nej – uwarunkowania logistyczne kształ-

towały w  znaczący sposób specyfi kację 

produktów technologicznych (wraz z pro-

cesami instalacyjnymi). Ograniczenia 

Precyzja na dużą skalęPrecyzja na dużą skalę
Aktualna dynamika inwestycji w projekty infrastrukturalne 
w Polsce w sektorze elektroenergetycznym, petrochemicznym 
oraz w budownictwie drogowym, kształtuje coraz większe 
wymagania w zakresie opracowywania oraz realizacji 
wyspecjalizowanych procesów logistycznych, które należą 
do kluczowych czynników, wpływających na powodzenie 
projektów w krajowej gospodarce.

www.truck-van.pl

4/201642 TruckTruckVanVan&

SPECJALNESPECJALNE Transport nienormatywny Transport nienormatywny 



fi zyczne podczas transportu determinują 

kształt produktu, jego wymiary, ciężar 

oraz dedykowane opakowanie, czy pod-

pory zapewniające stabilność produktu 

podczas prac transportowo-manipulacyj-

nych;

  placu budowy/konstrukcji bloku energe-

tycznego – aspekty logistyczne wpłynęły 

również na liczbę koniecznych prac de-

montażowych oraz montażowych na pla-

cu budowy.

Plan

Na bazie doświadczeń, można prześledzić 

przypadek, w  którym fi rma ESA Logistika 

podejmowała się analizy transportów mul-

timodalnych dla nadkrytycznych zinte-

growanych elementów turbozespołu oraz 

projektowania układu dróg dojazdowych na 

placu budowy. Opracowanie szczegółowego 

planu transportowego projektu realizacji 

dostaw inwestycyjnych wymagało wyko-

nania szeregu czasochłonnych analiz tras, 

ekspertyz mostowych i  drogowych, anali-

zy danych hydrologicznych dla transportu 

śródlądowego przy równoczesnym spraw-

dzeniu infrastruktury portów morskich 

i  rzecznych, nabrzeży rozładunkowych, 

dróg dojazdowych do portu oraz ich połą-

czeń z  infrastrukturą drogową i  kolejową, 

w celu zagwarantowania wysokiego bezpie-

czeństwa oraz najlepszej lokalizacji miejsca 

na wykonywanie bardzo skomplikowanych 

prac manipulacyjnych. Niejednokrotnie pa-

rametry wagowe oraz wymiarowe ładunku 

wymagają zastosowania specjalistycznego 

sprzętu transportowego, którego mobiliza-

cja następuje poza granicami kraju, a  do-

stępność (w  skali obecnych równolegle 

realizowanych projektów) może być ogra-

niczona. 

Standardami stosowanymi przez zespół 

ESA Logistika w fazie przygotowań do reali-

zacji transportów ponadgabarytowych jest 

opracowanie całościowego planu realizacji 

danej dostawy, zawierającego:

a)  plan załadunku i mocowania elemen-

tu na naczepie, statku lub wagonie ko-

lejowym;

b)  dokumentację techniczną, potwier-

dzająca kwalifi kacje pracowników 

oraz stan urządzeń transportowych, 

dedykowanych dla realizacji transpor-

tu, czy operacji przeładunkowych;

c)  strukturę komunikacyjną dla realiza-

cji dostawy;

d)  opis metodologii prac;

e)  ocena ryzyka zidentyfi kowanych za-

grożeń wraz z wykazem środków kon-

troli do wprowadzenia.

Jakość i bezpieczeństwo

ESA Logistika jako operator logistyczny 

projektu wziął na siebie odpowiedzialność 

za zbudowanie odpowiedniej struktury 

komunikacyjnej, której zadaniem było za-

gwarantowanie właściwego przepływu in-

formacji w przypadku jakichkolwiek zagro-

żeń związanych z  wypadkami drogowymi, 

opóźnieniami czy uszkodzeniami w  trans-

porcie. Dla każdej realizowanej operacji 

załadunkowej lub przeładunkowej oraz dla 

każdego realizowanego transportu, ESA Lo-

gistika zapewnia udział wykwalifi kowanego 

nadzorcy, który dba o gwarancję właściwej 

kontroli procesu transportowego oraz dzia-

łań podwykonawców realizujących usługę 

przewozu elementów ponadgabarytowych. 

Bardzo ważną częścią każdego projektu 

jest również nominacja jednego lub kilku 

dostawców usług transportowych, posiada-

jących doświadczenie oraz sprzęt transpor-

towy zgodny z wymogami stawianymi przez 

wykonawcę projektu. Firma ESA Logistika 

stawia na współpracę z rzetelnymi dostaw-

cami usług transportowych, gdzie bezpie-

czeństwo oraz jakość stanowią kluczowe 

parametry wyboru.

Powyższe standardy stosowane przez gru-

pę Hitachi Transport System stanowią jeden 

z  fundamentów projektowego zarządzania 

ryzykiem, które mają na celu odpowiednią 

identyfi kację potencjalnych czynników ry-

zyka, kwantyfi kację czynników ryzyka, ana-

lizę możliwości zmniejszenia negatywnego 

wpływu zaistniałego ryzyka oraz wdrożenie 

przygotowanej strategii zarządzania ryzy-

kiem dla realizacji wielkogabarytowych do-

staw inwestycyjnych. Przy aktualnej liczbie 

inwestycji i ich złożoności z punktu widze-

nia dostaw ponadgabarytowych tylko takie 

podejście gwarantuje realizację głównych, 

a  zarazem spójnych celów klienta i  opera-

tora logistycznego, którymi są: zachowanie 

największego bezpieczeństwa w  realizacji 

dostaw i  terminowości dostaw dla wszyst-

kich elementów oraz optymalizacja kosztów 

logistycznych.  ▐

Damian Popek
Project Cargo Department Leader,

ESA Logistika
Fot. ESA Logistika
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E lektryczne klucze udarowe to narzędzia 

przeznaczone do montażu dużych śrub 

z gwintem metrycznym lub calowym. Na-

rzędzia te odznaczają się wysokim momentem ob-

rotowym i precyzją oraz wysoką powtarzalnością 

jego aplikacji. Niewątpliwą zaletą elektrycznego 

klucza udarowego jest możliwość używania go 

w „terenie”, poza obiektami z instalacją pneuma-

tyczną. Klucze takie są wykorzystywane w warsz-

tatach pojazdów użytkowych, np. do montażu/

demontażu kół aut ciężarowych, naczepowych 

czy maszyn budowlanych itd. Wszędzie tam, 

gdzie do wkręcania czy wykręcania potrzebny 

jest moment od 400 do 2500 Nm, a więc wysoka 

wydajność.

Jak budowa ucha

Młoteczek i kowadełko – to w tym przy-

padku nie elementy ucha ludzkiego, ale koł-

kowego mechanizmu udarowego, zwanego 

także mechanizmem ze sprzęgłem kołkowym. 

Głównymi jego elementami są: młoteczek 

(bijak) o stosunkowo dużej masie w kształcie 

tulei z wewnętrznym wyżłobieniem V, wałek 

napędowy przekładni z odpowiadającym mu 

wyżłobieniem V, kulka poruszająca się w tych 

wyżłobieniach, wrzeciono z dwoma kołkami 

(kowadełkami) zakończone uchwytem narzę-

dziowym oraz sprężyna zamocowana jednym 

końcem na wałku przekładni, a drugim na tulei 

bijaka. Uchwyt narzędziowy to zabierak 1” lub 

o innym wymiarze. 

Zasada działania tego mechanizmu jest 

bardzo prosta i polega na cyklicznych uderze-

niach bijaka w kowadełka (kołki). Jeżeli na-

stąpi opór przy wkręcaniu śruby, dochodzi do 

wysprzęglenia (rozłączenia) bijaka i kołków 

(kowadełek), wytwarzając udar. Ważną zaletą 

takiego mechanizmu jest duża powtarzalność 

wartości momentu obrotowego. To zaś pre-

destynuje klucze z udarowym mechanizmem 

kołkowym do stosowania w odpowiedzial-

nych operacjach montażowych, a więc takich, 

gdzie dokręcenie musi nastąpić ze ściśle okre-

ślonym momentem.

Opisany tu mechanizm ma jeszcze jedną 

ważną zaletę, a mianowicie fazę szybkiej pracy 

bezudarowej. Występuje ona wtedy, gdy opór 

śruby jest mały i nie dochodzi do spadku ob-

rotów wrzeciona. Dzięki temu uzyskuje się wy-

soką szybkość i dynamikę procesu wkręcania. 

Ponadto mechanizm udarowy wtedy nie działa, 

a więc nie zużywa się.

Klucz wożony taczkami

Klucze samochodowe wytwarzają udar 

o wektorze prostopadłym do osi wkręcania, 

czyli poprzecznym, a nie liniowym, jak to ma 

miejsce w wiertarkach. Nie ma więc tu żadnego 

podobieństwa między mechanizmami udaro-

wymi stosowanymi w kluczach, a tzw. udarem 

mechanicznym czy pneumatycznym używa-

nym w elektronarzędziach przeznaczonych do 

wiercenia czy kucia.

W elektrycznych kluczach udarowych sto-

suje się silniki zasilane trójfazowym prądem 

zmiennym 400 V. Niektóre mają możliwość 

pracy na dwóch rodzajach napięć tj. 230 oraz 

400 V. Na wale ich wirnika zamontowany jest 

wentylator służący do chłodzenia klucza. Jego 

zadaniem jest nie tylko niedopuszczenie do po-

wstania wysokiej temperatury uzwojeń silnika, 

lecz także odbieranie ciepła od mechanizmów 

przekładni i mechanizmu udarowego. Dzięki 

temu możemy wykonywać pracę przez dłuższy 

czas bez szkody dla narzędzia.

Główne parametry techniczne tych urządzeń 

to: moc nominalna, moc użyteczna, moment 

obrotowy generowany impulsowo, prędkość 

obrotowa na biegu luzem, częstotliwość udaru 

oraz zakres obsługiwanych połączeń gwinto-

wych. Parametr mocy nominalnej, podawany 

w watach, informuje, ile energii średnio po-

bierane jest podczas pracy. Obecnie dostępne 

klucze mają moce nominalne o wartości do 

ok. 2000 W. Natomiast moc użyteczna oznacza 

średnią moc wykorzystywaną do pracy. Stano-

wi ona ok. 50÷60% mocy nominalnej elektro-

narzędzia napędzanego silnikiem komutato-

rowym na prąd zmienny 230 V. W przypadku 

kluczy przewodowych z silnikami bezszczot-

kowymi moc użyteczna jest znacznie wyższa 

i dochodzi nawet do 90% mocy nominalnej.

Z punktu widzenia właściwości procesu 

wkręcania ważniejszy niż moc jest moment 

obrotowy podawany w Nm. Wysoki moment 

obrotowy jest konieczny do efektywnego wkrę-

cania i wykręcania. Omawiane klucze mają 

maksymalne momenty obrotowe wynoszące do 

2500 Nm, przy czym tak naprawdę do odkrę-

cania śrub kół ciężarowych wystarcza połowa 

tej wartości. Z kolei wielkość prędkości obroto-

wej tych narzędzi mieści się w zakresie od 0 do 

500 min-1. Zakresy obsługiwanych połączeń 

podawane są za pomocą oznaczeń gwintu i wy-

noszą od M6 do M30. Klucze udarowe ciężaro-

we są ciężkie, ważą od 50 do 70 kg. W przypad-

ku dużych kluczy osiągających momenty rzędu 

2000 Nm masa ich musi być duża, bo wynika to 

m.in. z ciężaru bijaka i samego napędu oraz z za-

instalowanego wewnątrz silnika elektrycznego. 

Dlatego narzędzia takie korzystają z własnych 

wózków transportowych, podobnych do taczek.

Same użytkowanie klucza nie jest trud-

ne: operację wkręcania i wykręcania należy 

prowadzić osiowo, lekko dociskając kluczem 

z nasadką do śruby czy nakrętki, aby podążać 

za jej ruchem. Wielkość momentu dobiera się 

do rodzaju połączenia. Jak wiadomo, każdy typ 

śrub ma określoną wartość momentu dokrę-

cania, który zapewnia prawidłowy docisk ele-

mentów montowanych i pewność połączenia, 

tzn. eliminuje zjawisko luzowania się. Prawi-

dłowe wartości tych momentów można znaleźć 

w tabelach zamieszczanych przez producentów 

pojazdów.  ▐

Michał Mariański
Fot. Serwis Oponiarski Kendal

Udar pod prądem
Klucz udarowy 1” to podstawowe narzędzie pracy w warsztacie 
ciężarówkowym. Zarówno w serwisach oponiarskich, 
jak i tych specjalizujących się w naprawach podwozi, klucz 
taki spełnia rolę pierwszego rozgrywającego. 

Elektryczne klucze udarowe są ciche, bo nie 
przepływa przez nie sprężone powietrze. Są 
ciężkie i poruszają się na własnych kółkach, 
bo służą do montażu połączeń gwintowych 
do rozmiaru nawet M30. Ich wykonania mają 
dość dużą powtarzalność wartości momentu 
obrotowego, dlatego nadają się do obsługiwania 
gwintowych połączeń odpowiedzialnych.

Przyjmuje się, że ręcznie kluczami udarowymi 
można aplikować moment obrotowy o war-
tości 1000 Nm. Powyżej tej wartości nawet 
pneumatyczne rozwiązania jeżdżą na specjalnych 
wózkach. Wszystkie wytwarzane obecnie klucze 
udarowe są profesjonalne: warsztatowe lub 
przemysłowe. Nie wytwarza się tych urządzeń 
dla domowych zastosowań.
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W     zależności od rodzaju zabrudzeń, 

typu, liczebności i wielkości czysz-

czonych pojazdów czy powierzchni 

hal, należy wybrać model, który najlepiej 

będzie odpowiadał potrzebom. W  sezonie 

wiosennym od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r. 

Kärcher przygotował specjalną ofertę urzą-

dzeń wysokociśnieniowych w ramach pro-

mocji Czysty Profesjonalizm.

W pionie i poziomie

Skuteczność czyszczenia wysokim ciśnie-

niem wody gwarantują optymalnie dostoso-

wane: wydajność tłoczenia (ilość wody po-

dawana w l/h), ciśnienie robocze (w barach, 

efekt zależny od kąta natarcia i  odległości 

od dyszy) oraz geometria strumienia wody 

(punktowy, płaski lub obrotowy), wszystkie 

składające się na tzw. ciśnienie natarcia, de-

cydujące w działaniu mechanicznym. 

Urządzenia bez podgrzewania wody HD 

świetnie sprawdzają się w  przypadku usu-

wania ziemi, zaschniętego błota, piasku 

i  innych tego typu zanieczyszczeń. Takie 

urządzenia są tanie w zakupie, nie generu-

ją kosztów podgrzania wody, mają zwartą 

konstrukcję oraz niski koszt naprawy i ser-

wisowania. W  branży logistycznej i  trans-

portowej, gdzie mobilność jest ważnym 

czynnikiem, sprawdzą się urządzenia HD 

5/11 P Plus, HD 5/17 C czy HD 5/15 CX 

Plus + FR Classic, obecnie objęte promocją. 

Mogą one pracować zarówno w pionie, jak 

i w poziomie. Urządzenia te mają kompak-

Czysty profesjonalizm
Nie ma lepszej technologii mycia pojazdów, terenów 
wjazdowych, magazynów i hal niż czyszczenie wysokociśnie-
niowe. To z kolei wymaga odpowiednio dobranych pod 
kątem parametrów pracy urządzeń. 

tową konstrukcję oraz zintegrowany uchwyt 

na panelu przednim do łatwego przeładunku 

i  wygodnego transportu. Mosiężna głowica 

pompy i  automatyczny system redukujący 

ciśnienie wpływają na wydłużenie żywotno-

ści urządzenia. Duży fi ltr wody zabezpiecza 

pompę przed zanieczyszczeniami znajdują-

cymi się w wodzie. W standardzie oferowany 

jest pistolet wysokociśnieniowy Easy Press 

z obrotową lancą, 10-metrowy wąż wysoko-

ciśnieniowy, dysza rotacyjna i  system AVS 

zabezpieczający przed skręcaniem.

Podstawową zaletą stosowania urządzeń 

wysokociśnieniowych fi rmy Kärcher jest 

maksymalne skracanie czasu potrzebnego 

do wykonania prac czyszczących, nawet 

o 70% w porównaniu do tradycyjnych me-

tod. W efekcie wysokociśnieniowe urządze-

nia czyszczące zużywają nawet 9 razy mniej 

wody. Dodatkowo dzięki myciu z  użyciem 

gorącej wody oraz przy pomocy środków 

czyszczących Kärcher, skraca czas mycia 

o kolejne 40%, nie wymagając przy tym du-

żego zużycia wody i środka czyszczącego. 

20% mniej

W  przypadku usuwania tłustych za-

brudzeń takich jak smar czy olej najlepiej 

sprawdzą się urządzenia z  podgrzewaniem 

wody, takie jak HDS 6/14-4C. Nowocze-

sny i przyjazny środowisku tryb gwarantuje 

obniżone o 20% zużycie paliwa oraz emisję 

CO2. Urządzenie wyposażone jest w system 

tłumienia drgań SDS, który redukuje pulsa-

cje ciśnienia w  układzie wysokociśnienio-

wym, monitoring temperatury spalin, któ-

ry wyłącza silnik po przekroczeniu 300°C, 

zapewniając bezpieczeństwo użytkowania 

oraz system Easy Press, który wpływa na 

zmniejszenie siły nacisku na spust pistoletu 

wysokociśnieniowego, przez co osoba ob-

sługująca urządzenie nie męczy się i  może 

pracować komfortowo. Servo Control 

umożliwia regulację wydatku wody bezpo-

średnio na pistolecie. 

Z  kolei HDS 5/13 U  to przedstawiciel 

nowej klasy urządzeń „Upright” o  zwartej, 

pionowej konstrukcji. Dzięki możliwości 

podgrzewania wody do temperatury 80°C, 

w  połączeniu ze środkiem czyszczącym 

można skutecznie usunąć nawet wyjątkowo 

uciążliwe zabrudzenia. Urządzenie zużywa 

przy tym niewielkie ilości wody i  paliwa 

do jej podgrzewania, co gwarantuje ekono-

miczną eksploatację. System AVS zapobiega 

skręcaniu się węża. Wyłącznik ciśnieniowy, 

po zwolnieniu spustu pistoletu, automatycz-

nie wyłącza pompę. 

Urządzeniami godnym polecenia są 

również odkurzacze uniwersalne zbierają-

ce zarówno wodę, jak i zabrudzenia suche. 

NT 65/2 Ap to wytrzymały profesjonalny 

Odkurzacze uniwersalne NT zbierają zarówno wodę, jak 
i zabrudzenia suche. Odkurzacz jest wyposażony w płaski 
filtr falisty przystosowany do zbierania drobnego pyłu 
klasy M. Dzięki systemom oczyszczania filtrów siła ssąca 
nie spada nawet w trakcie długotrwałych prac.

odkurzacz o prostej budowie, łatwy w kon-

serwacji i  serwisowaniu. System półauto-

matycznego oczyszczania fi ltra pozwala 

łatwo przywrócić pełną siłę ssącą podczas 

odkurzania. Odkurzacz jest wyposażo-

ny w  płaski fi ltr falisty przystosowany do 

zbierania drobnego pyłu klasy M. Dzięki 

systemom oczyszczania fi ltrów siła ssąca 

nie spada nawet w  trakcie długotrwałych 

prac. Półautomatyczne oczyszczanie fi ltra 

za pomocą przycisku głowicy zapobiega 

spadkowi siły ssącej podczas pracy na sku-

tek zatkania fi ltra. Ponadto oczyszczanie 

fi ltra korzystnie wpływa na jego żywot-

ność. Urządzenie wyposażone jest w  wąż 

spustowy olejoodporny i  trwały zbiornik 

z tworzywa sztucznego. ▐

Fot. Kärcher

www.truck-van.pl
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Justyna i Piotr Machoccy, TRON 
Od początku chcieliśmy się wyróżniać na rynku – Nowy Actros idealnie wpisał się  
w tę strategię. Decyzja o wyborze Nowego Actrosa wynikała z naszej koncepcji 
marketingowej oraz przesłanek ekonomicznych. Szukaliśmy pojazdów, które powiozą  
w świat komunikat o nowoczesnej firmie, świadczącej usługi najwyższej jakości.  
Z oczywistych powodów zależało nam jednocześnie na ciągnikach, których koszt eksploatacji 
będzie możliwie najniższy. Mercedes-Benz Actros spełnił obydwa te warunki. Zanim 
zaufaliśmy, dokładnie sprawdziliśmy, co ten pojazd może zaoferować. Wyniki spalania 
oraz pozostałe koszty użytkowania okazały się na tyle zadowalające, że decyzja nie  
była trudna. A design Mercedesa w połączeniu z naszymi firmowymi barwami sprawia, 
że nasza flota się wyróżnia.


