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Długo oczekiwany boom w sektorze budowlanym jeszcze nie nadszedł. Wyglądamy go 

co najmniej od roku, a termin jego pojawienia wciąż jest przekładany. Wprawdzie branża się 

rozwija, inwestycje pomału rosną, zatrudnienie się zwiększa, ale nie jest to jeszcze poziom 

z lat 2010-11. Największa nadzieja to inwestycje w infrastrukturę drogową, która ma być 

dofinansowana z funduszy europejskich. Do 2020 roku wydatki na ten cel mają wynieść 

310 mld zł. Analitycy twierdzą, że w związku z tym największych wzrostów w branży budow-

lanej należy oczekiwać w latach 2017-18. Jest to głównie spowodowane tym, że od momentu 

rozpisania przetargu, do realizacji inwestycji mogą upłynąć nawet dwa lata.

Biorąc to pod uwagę, monachijska BAUMA odbyła się w idealnym momencie. Przedsię-

biorcy, którzy chcą uszczknąć choć trochę z tego tortu, powinni wiedzieć, jakie rozwiązania 

przygotowali dla 

nich producenci 

pojazdów, maszyn 

i urządzeń. A było 

tego sporo…

Dziś transport 

stoi głównie 

przewozami 

długodystanso-

wymi. Pojazdy 

ciężarowe idą jak 

świeże bułeczki, 

naczepy plade-

kowe schodzą na 

pniu. To wszystko 

świadczy 

o świetnej 

kondycji branży. 

Stabilne euro, relatywnie niska cena paliw i wzrost gospodarczy w całej Unii skutecznie 

równoważą problemy z płacą minimalną i imigrantami.

Sytuacja jest na tyle dobra, że na rynku pojazdów ciężarowych chce zaistnieć kolejny gracz. 

Ford Trucks w tym roku postanowił zawalczyć o polskiego klienta. Dystrybucją pojazdów 

tej marki zajmie się Grupa DBK. Pierwszy punkt dilerski ma działać już od września 

w Warszawie. Oryginalny wygląd i tureckie korzenie mogą odstraszać potencjalnych nabyw-

ców. Z drugiej strony może to się stać atutem dla tych, którzy chcą się wyróżniać, dodatkowo 

przekonywać ma cena tych pojazdów. Na razie jednak trudno będzie Fordowi rywalizować 

z „wielką siódemką” np. pod względem dostępności punktów serwisowych, a ten czynnik jest 

kluczowy dla najbardziej lukratywnej działki – ciągników siodłowych. Nie zmienia to faktu, 

że wystarczy parę lat, żeby ten problem przestał istnieć.▐
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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.



Ford Trucks wchodzi do Europy, na razie 

środkowej i wschodniej. Marka należy 

do fi rmy Ford Otosan, w  której mają 

udziały Ford Motor Company oraz Koç Hol-

ding. Rocznie produkuje około 15 tys. po-

jazdów. Główny zakład znajduje się w İnönü 

w Turcji. Pozostałe są w Sao Paulo w Brazylii 

oraz w Kaliningradzie w Rosji. W tym roku 

ruszy fabryka w Taiyuan w Chinach. Jedno-

cześnie fi rma rozbudowuje sieć sprzedaży 

w Rosji, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce 

Północnej i Centralnej. 

Mocne korzenie

Ford pojawił się w Turcji już w 1928 r.

i  w  krótkim czasie oprócz sprzedaży 

prowadził montaż pojazdów. Niemniej 

działalność tę zawieszono w  1934. Mar-

ka powróciła w 1959 r., gdy w Stambule 

powstała fi rma Otosan i podjęła montaż 

osobowego Forda Consula. W  1966 r. 

uruchomiła produkcję Anadola, pierw-

szego, masowo wytwarzanego tureckiego 

samochodu osobowego. Później do oferty 

dołączył m.in. Transit. W 1977 r. Otosan 

zawarł umowę licencyjną i  zmienił na-

zwę na Ford Otosan. Dwa lata później 

położono kamień węgielny pod zakład 

w İnönü w prowincji Eskişehir. Od 1983 r.

zaczęły z  niego wyjeżdżać ciężarówki 

Ford Cargo. Systematycznie rozwijano 

produkcję ciężkich pojazdów. Najnowszy 

model pojawił się w 2013 r. i jest owocem 

prac konstrukcyjnych inżynierów Ford 

Trucks. 

Turecki koncern produkuje obecnie 

na potrzeby Forda dostawcze modele 

Transit Courier, Transit Custom i  ich 

odmiany osobowe oraz wybrane wersje 

„dużego” Transita. Są to samochody do-

skonale u nas znane, w przeciwieństwie 

do ciężarówek, które kilka lat temu 

zdobyły przyczółek m.in. na Ukrainie 

i w Rosji. 

O  walorach najnowszej generacji For-

dów świadczy dwukrotne wywalczenie 

trzeciego miejsca w europejskim konkursie 

„International Truck of the Year”: w 2013 

dla ciągnika 1846T, a  w  2016 r. dla gamy 

Construction z  jednostkami napędowymi 

zgodnymi z Euro 6. 

Niejakie zasługi dla przybliżenia tych 

pojazdów szerszej publiczności położyła 

fi rma Matchbox, która w 2013 r. wypuściła 

miniaturę najnowszego ciągnika siodłowe-

go Ford. 

W Polsce sprzedażą ciężarówek Forda ma się zajmować Grupa DBK. 
Na początek mają powstać dwa punkty dilerskie, które swoją działalność rozpoczną 

jeszcze w tym roku: we wrześniu w Warszawie i w grudniu w Poznaniu.

Wraca Ford
Grupa DBK dołączyła do oferty ciężarówki Ford i będzie ich wyłącznym importerem na terenie 
Polski. To dopiero początek ekspansji. W tym roku przedstawicielstwa marki ruszą w Budapeszcie 
i Zagrzebiu, a w 2017 w Pradze, Bratysławie, Ljubljanie, Tallinie, Rydze i Wilnie. 

Ciągniki siodłowe mogą liczyć na bogate wyposażenie 
i to w standardzie. Jak wskazuje oznaczenie Ford 1848T E6 
ma najnowszy i najmocniejszy, 480-konny silnik. 

Tablica rozdzielcza jest czytelna i daje dobry dostęp 
do przełączników. 
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Większy, oszczędniejszy

Obecnie nie byłby już najnowszy. W tym 

roku gamę zmodernizowano. W  kwietniu 

zadebiutował ofi cjalnie nowy, mocniejszy, 

a  zarazem bardziej oszczędny 6-cylindrowy 

silnik wysokoprężny z rodziny Ecotorq o po-

jemności 12,7 l. Czołowy wariant osiąga moc 

480 KM przy 1800 obr/min i  maksymalny 

moment obrotowy 2500 Nm przy 1000÷1200 

obr/min. Zastosowano w  nim układ wtry-

skowy z szyną common rail i turbosprężarkę 

o zmiennej geometrii, natomiast o zgodność 

z  normą Euro 6 troszczą się połączone siły 

układu recyrkulacji spalin EGR i katalizatora 

SCR. Jako uzupełnienie hamulca silnikowe-

go o mocy 340 kW proponowany jest Intar-

der o maksymalnej mocy 600 kW. 

Jest to pierwszy silnik do ciężkich po-

jazdów opracowany od początku do końca 

w Turcji. Wprowadzając go, zmodernizowa-

no jednocześnie gamę pojazdów. Ogółem 

na nowe „modele roku 2016” Turcy wydali 

150 mln euro. 

Słabsze odmiany silnikowe osiągają: 420 

KM przy 1800 obr/min i  2150 Nm przy 

1000÷1300 obr/min oraz 330 KM przy 

1900 obr/min i  1300 Nm przy 1200÷1700 

obr/min. Pojemność tej jednostki jest 

mniejsza, wynosi 9 l. 

Najmniejszy silnik współpracuje z  9-biego-

wą skrzynką ręczną, 420-konny zaś z manualną 

„dwunastką” lub „szesnastką”, a  w  ciągnikach 

ze zautomatyzowaną „dwunastką”. Silnik 480 

KM jest stosowany wyłącznie w ciągniku, gdzie 

występuje ze zautomatyzowaną „dwunastką”. 

Wszystkie skrzynie biegów dostarcza fi rma ZF. 

Gama ciężarowych Fordów jest podzielona 

na trzy serie: Road – uniwersalne podwozia 

szosowe, Construction – podwozia do za-

stosowań budowlanych i  pokrewnych oraz 

ciągniki siodłowe. Korzystają one ze zunifi -

kowanych kabin w wariancie krótkim lub sy-

pialnym z niskim albo wysokim dachem. Sty-

lizacja z  pionowo ustawionymi refl ektorami 

nawiązuje do współczesnych trendów. Cią-

gniki z wysoką kabiną zostały udoskonalone 

pod kątem własności aerodynamicznych. 

W  zależności od zastosowania pojazdu, 

oferowane są hamulce bębnowe lub tarczo-

we przy wszystkich osiach. Można również 

wybierać między zawieszeniem mechanicz-

nym i pneumatycznym oraz ich kombinacją. 

Ciągniki występują wyłącznie w  wersji 4×2, 

podwozia szosowe oferują napęd 4×2, 6×2 

lub 8×2, a  budowlane 4×2, 6×2, 6×4, 8×2 

i  8×4. Producent proponuje przystawki od-

bioru mocy napędzane od silnika lub skrzyni 

biegów. Wśród ciągników jest odmiana Low 

Liner z siodłem na wysokości 940 mm. Fordy 

mogą być przystosowane do wymogów ADR. 

Coś za coś

W  porównaniu z  innymi ciężarówkami 

Euro 6, tureckie Fordy mają być bardziej 

przystępne cenowo. Naturalnie nie ma nic 

darmo. Wykończenie wnętrza kabiny nie 

każdemu przypadnie do gustu, tak jeśli cho-

dzi o  estetykę, jak i  jakość materiałów. Za 

to wskaźniki są czytelne i  nie przytłaczają 

nadmiarem komunikatów. W  wyposaże-

niu jest komputer pokładowy, informujący 

m.in. o zużyciu paliwa. Jakąkolwiek kabinę 

wybierzemy, zawsze wewnątrz będzie tunel 

silnika i  to dość wysoki. Niemniej w więk-

szości odmian standardem jest klimatyza-

cja, a  w  samochodach szosowych również 

układ ostrzegający przed niezamierzonym 

zjechaniem z pasa ruchu LDWS, czy system 

awaryjnego hamowania AEBS. Pomijając 

niektóre podwozia budowlane, nabywca za-

wsze może liczyć na obecność ESP. 

Do ciężarówek z  nowej gamy można 

zamawiać podwójną ławkę dla pasażerów, 

pojawiła się również długa kabina bryga-

dowa. W  grudniu 2016 r. dołączy ciągnik 

siodłowy 6×4. 

Wchodząc na nowe rynki, w tym do Pol-

ski, Ford ma kilka atutów. Firma propo-

nuje okresy między przeglądami sięgające 

120 000 km, czyli na dobrym, zachodnioeu-

ropejskim poziomie. Ponadto stale rozbu-

dowuje sieć serwisów na całym kontynencie 

wzdłuż głównych szlaków tranzytowych, 

wspomagając ją przy pomocy Call Center. 

W zanadrzu ma wydłużoną gwarancję oraz 

usługi wspomagające użytkowników, takie 

jak wynajem, ubezpieczenia, zarządzanie 

fl otą czy szkolenia dla kierowców. Nie za-

niedbuje wewnętrznego rozwoju, niedawno 

zmodernizowała w tureckim zakładzie linię 

produkcji ram, a wkrótce zostanie ukończo-

na nowa lakiernia oraz tor testowy. 

Ford Trucks dobrze się przygotował, cie-

kawe, jak zostanie przywitany. ▐

Michał Kij
Fot. K. Dynek, Ford

Sieć serwisowa w Europie ma być dobrze rozbudowana. W Polsce na początek powstaną 
punkty dilersko-serwisowe w Warszawie i Poznaniu. W dalszej kolejności  Grupa DBK będzie 
uruchamiała następne obiekty.

Cały z Turcji: 420-konne 
podwozie nosi krajową 
zabudowę pożarniczą. 

Branża komunalna, nie tylko w Polsce, może być zainteresowana niedrogimi 
podwoziami, które obniżą koszty zakupu nowoczesnych śmieciarek lub innych 
pojazdów do prac porządkowych i zimowego utrzymania dróg. 

Ford zaznacza, że ramy pojazdów budowlanych 
wykonane są z 10-milimetrowych profili ze stali 
o granicy plastyczności 500 Mpa. 

www.truck-van.pl
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Okazuje się bowiem, że 

zwykła z  pozoru cztero-

osiowa wywrotka może 

zabrać znacznie więcej ładunku 

niż „normalnie”, osiągając masę 

całkowitą powyżej dopuszczal-

nych 32 t. Pracownicy kopalń 

odkrywkowych nie będą tym 

zaskoczeni. Przez ofertę europej-

skich wytwórców przewijają się 

samochody przeznaczone z zało-

żenia do eksploatacji poza droga-

mi publicznymi, które wyróżnia-

ją się odpowiednio wzmocnioną 

konstrukcją, skutkującą podwyż-

szoną ładownością. 

Odbiorcy z  branży wydo-

bywczej stanowią coraz bar-

dziej liczącą się grupę i  też 

zaczęli liczyć własne koszty. 

Naprzeciw tej tendencji wy-

chodzą producenci samocho-

dów ciężarowych. Ich pomysł 

na „tanie wykopywanie” to 

zastąpienie wozideł ciężarów-

kami. Pomysł nienowy, na któ-

ry wpadła dawno temu m.in. 

Tatra, która nosaty model Ja-

mał proponowała w 3-osiowej 

wersji osiągającej 40 t dmc 

jako alternatywę właśnie dla 

wozideł. Niestety, nie wystę-

puje on w wersji Euro 6, choć 

pozostaje w ofercie. W zamian 

Czesi podsuwają najnowszego 

Phoenixa. 

Bez mrugnięcia okiem
Bauma była okazją, aby pochwalić się tym, co jak najlepiej świadczy o możliwościach 
producenta, a w większości krajów europejskich jest nielegalne. 

MAN TGX 41.640 8×4/4 z przekładnią hydrokinetyczną sprzęgniętą ze zautomatyzowaną skrzynką mechaniczną TipMatic TX wyposażoną 
w oprogramowanie ułatwiające ruszanie na grząskim lub śliskim podłożu, manewrowanie oraz wykorzystującą czujnik nachylenia pojazdu, 
aby dobrać najodpowiedniejszy bieg przy rozpoczęciu jazdy. 

Na Baumie zadebiutował najnowszy Eurocargo 
w wersji 4×4. 

8 TruckTruckVanVan&
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Udźwignąć jak najwięcej

Na Baumie miało premierę 

podwozie Phoenix z  napędem 

10×10 i  ostatnią osią kierowa-

ną, wyposażone w  silnik Paccar 

MX-13 o mocy 510 KM zgodny 

z  Euro 6. Do współpracy z  nim 

dobrano automatyczną skrzynkę 

Allison o 7 przełożeniach. Pojazd 

ma typowe podwozie Tatry z cen-

tralną ramą rurową i zwolnicami 

w  piastach kół, zwiększającymi 

prześwit. Zawieszenie jest po-

wietrzne, na życzenie ciężarówkę 

można wyposażyć w  centralny 

układ pompowania opon, który 

regulując ciśnienie w ogumieniu, 

pomaga pokonywać zróżnicowa-

ne, np. grząskie odcinki dróg. Po-

nadto fi rma prezentowała pod-

wozie Phoenix 6×6 wyposażone 

w betonomieszarkę. 

Tatra od lat jest specjalistą 

w  bardzo ciężkich pojazdach, 

co niestety, nie wróży jej powo-

dzenia na naszym rynku. Za to 

gdzie indziej odnosi sukcesy. Na 

owo „gdzie indziej” liczy więcej 

fi rm, które na Baumę przywio-

zły ciężarówki Euro 5. Jedną 

z nich była Scania. Jej wywrot-

ki P400 CB w  wariancie 6×4 

i 6×6 o „zoptymalizowanej do-

puszczalnej masie technicznej” 

ewidentnie przeznaczone są dla 

nabywców spoza starej, dobrej 

Europy. Podobnie zresztą, jak 

w  innych segmentach, również 

dla budownictwa i kopalń fi rma 

ma kompleksowe rozwiązania 

„skrojone na miarę”, obejmujące 

m.in. usługi serwisowe w miej-

scu eksploatacji samochodów. 

Polskich klientów zainteresu-

je bardziej zapewne podwozie 

G450 CB 8×4 zgodne z Euro 6 

o „masie zoptymalizowanej pod 

kątem wysokiej ładowności” 

czy obecna również na Baumie 

betonomieszarka P410 CB 8×4. 

Analogiczną z grubsza ofertę 

przedstawił Mercedes. U  niego 

rolę „chudej” betoniarki odgry-

wał Arocs 3240 B 8×4/4, a „eu-

ropejskiej” wywrotki o dużej po-

jemności Arocs 3243 K 8×4/4. 

Interesujące zestawienie wypo-

sażenia prezentowało 3-osio-

we podwozie Arocs 2542 L

z  napędem 6×2, ostatnią osią 

skrętną i  pierwszą, wyposażo-

ną w  pomocniczy napęd hy-

drostatyczny przez Mercedesa 

nazywany Hydraulic Auxiliary 

Drive (HAD). Miało kabinę 

StreamSpace z  dodatkowym 

ogrzewaniem i  lodówką, nada-

wało się zatem do wykonywa-

nia dłuższych kursów. Hakową 

zabudowę dostarczył Palfi nger. 

Tak powstał pojazd wyspe-

cjalizowany, a  zarazem nader 

wszechstronny. 

Przewaga techniczna

Z Mercedesem szedł o  lepsze 

MAN, który miał ekspozycję po 

sąsiedzku, w tej samej hali. Firma 

ta ma najdłuższe na rynku do-

świadczenie z  dodatkowym na-

pędem hydrostatycznym (MAN 

HydroDrive) i  nie omieszkała 

o nim przypomnieć i tym razem, 

w ciągniku TGS 4×2. Na Baumie 

zapowiedziała poszerzenie pale-

ty modeli TGS i TGX z silnikami 

D20 i D26 o warianty z napędem 

HydroDrive i zautomatyzowaną 

skrzynką TipMatic. Masa do-

datkowego napędu przedniej osi 

wynosi od 500 do 750 kg. MAN 

zachwala go jako oszczędne, lek-

kie rozwiązanie, które zapewnia 

dobrą trakcję pojazdom z  ramą 

o normalnej wysokości, a zatem 

relatywnie nisko umieszczoną, 

łatwo dostępną kabiną. 

Kolejną nowinką „na odchu-

dzanie” były 11,5-tonowe mosty 

napędowe w  układzie tandem 

z przekładnią hipoidalną, lżejsze 

o 180 kg od obecnie stosowanych 

osi napędowych o nośności 13 t. 

W  silnikach D26 pojawił się 

TopTorque, układ podwyższa-

jący chwilowo maksymalny 

moment obrotowy o  200 Nm 

dostępny podczas jazdy na 11. 

lub 12. biegu. Ogranicza on ko-

nieczność redukcji przełożenia 

i sprzyja oszczędnej jeździe. Na-

tomiast w  serii TGX zadebiu-

tował 15,2-litrowy silnik D38, 

który lokuje ten model cięża-

rówki w „klasie 500 KM”. 

Volvo zagospodarowało spo-

rą cześć targów, łącznie z  tere-

nem zewnętrznym, na którym 

prezentowało w  akcji swoje 

ciężarówki i  maszyny budow-

lane. Nie mogło zabraknąć 

„lekko zbudowanej”, 4-osio-

wej wywrotki FMX. Uwagę 

zwracał również 4-osiowy FH 

ze skrzynią samowyładowczą 

i ostatnią osią napędzaną i uno-

szoną, wyposażoną w bliźniacze 

ogumienie (ang. tandem axle 

lift ). Ma ona kilka zalet: przede 

Ciężka wywrotka kopalniana Scania P400 CB 6×6 wyposażona w silnik 
Euro 5. Szwedzka firma ma kompleksową ofertę również dla tej branży. 

Kögel – Twój partner w Polsce

Eurotrailer Sp. z o.o.
 Grupy DBK

www.ko
ege

l.co
m

… model Kögel Multi

  Idealnie przystosowany do wielu

  

  Bezpieczniejszy, wydajniejszy transport
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zającym przełożenie najniższego 

biegu wynosi 19:1 w  przypadku 

skrzyni z  biegiem bezpośrednim 

lub 17:1 w  przypadku skrzyni 

biegów z nadbiegiem. Przełożenie 

najniższego biegu w wersji z dwo-

ma biegami pełzającymi wynosi 

32:1 zarówno w skrzyni z biegiem 

bezpośrednim, jak i  z  nadbie-

giem. Przełożenie najniższego 

biegu wstecznego w  przypadku 

skrzyni biegów z biegiem bezpo-

średnim wynosi 37:1. 

Waga superciężka

Volvo podaje, że ciągniki 

wyposażone w  I-Shift  z  biega-

mi pełzającymi mogą tworzyć 

zestawy o masie całkowitej do-

chodzącej do 325 t. Bauma była 

festiwalem pojazdów do naj-

cięższych zastosowań, w tym do 

transportu ładunków ponadga-

barytowych. Na moc i liczbę osi 

licytowały się przede wszystkim 

Mercedes, MAN i Scania. Firma 

ze Stuttgartu prezentowała Ac-

trosa 4163 LS z 625-konnym sil-

nikiem i  16-biegową skrzynką 

PowerShift  z  „turbosrzęgłem”, 

przeznaczonego do „lżejszych” 

prac przy holowaniu zestawów 

o masie całkowitej dochodzącej 

do 155 t. Czteroosiowe podwo-

zie wyposażono w  doczepiany 

wózek z  piątą osią z  zawiesze-

niem powietrznym i  „bliźnia-

kami”. Służy ona zwiększeniu 

dopuszczalnej masy zestawu. 

MAN TGX 41.640 8×4/4 eks-

ponowany na terenie zewnętrz-

nym był wyposażony w  naj-

mocniejszy, 640-konny wariant 

silnika D38. W  układzie prze-

niesienia napędu znalazła się 

zautomatyzowana, 12-biegowa 

skrzynia TipMatic TX oraz 

przekładnia hydrokinetyczna 

spełniająca funkcję sprzęgła, 

która podwyższa dostępny przy 

ruszaniu moment obrotowy, 

a  ponadto pozwala wygodnie 

manewrować. Aby jeszcze bar-

wszystkim przyczynia się do 

ograniczenia spalania, zdaniem 

Volvo nawet o  4%. Spowalnia 

też zużycie ogumienia. Po unie-

sieniu polepsza trakcję drugiej 

z  napędzanych osi i  zmniejsza 

promień skrętu. Wywrotka była 

w  wariancie „skandynawskim”, 

tj. z  długą kabiną wyposażoną 

w  leżankę. Napędzał ją silnik 

o mocy 460 KM. 

Istotną techniczną innowacją, 

której wprowadzenie zbiegło się 

z  targami Bauma jest zautoma-

tyzowana skrzynia biegów I-Shift  

wyposażona w  biegi pełzające. 

Umożliwiają one jazdę z  bardzo 

małą prędkością w zakresie 0,5÷2 

km/h, pozwalając precyzyjnie 

manewrować. Ułatwiają także ru-

szanie w  ekstremalnie trudnych 

warunkach, np. z  bardzo cięż-

kim ładunkiem. W standardowej 

skrzyni I-Shift  z  biegiem bezpo-

średnim przełożenie najniższe-

go biegu wynosi 15:1, natomiast 

w  wersji z  jednym biegiem peł-

dziej zwiększyć precyzję pro-

wadzenia, ciągnik został wy-

posażony w hamulce silnikowy 

Turbo EVB oraz Intarder. 

Scania zaznaczyła swoje sze-

rokie możliwości w  zakresie 

ciężkiego transportu za po-

mocą ciężkiego ciągnika R730 

LA10×4*6, zdolnego tworzyć ze-

stawy o dopuszczalnej masie do 

150 ton. Wyposażony w czołowy 

silnik V8 Scanii o mocy 730 KM 

wykorzystywał skrzynkę 12+2 

ze zautomatyzowanym stero-

waniem zmianą biegów Scania 

Opticruise oraz retarder Scania. 

Premiera 4×4

Monachijska Bauma nie dar-

mo dzierży nieformalny tytuł 

„największej wystawy budow-

lanej na świecie”. Jest tu „sznu-

rek, mydło i  powidło”, a  zatem 

można wiele obejrzeć, ale nie-

koniecznie trzeba. Nastawieni 

praktycznie muszą się nabiegać 

Ciężki ciągnik Actrosa 4163 LS z doczepianym wózkiem 
z piątą osią, który podnosi dmc zestawu. Do napędu służy 
silnik o mocy 625 KM. 

Mercedes przygotował dużą ekspozycję w hali oraz na terenie 
zewnętrznym. Zetros 2733A z kabiną brygadową może być 
wszechstronnym pojazdem obsługi technicznej w kopalni odkrywkowej. 

Unoszona, ostatnia oś napędzana Volvo przynosi 
szereg korzyści: sprzyja oszczędzaniu paliwa i ogu-
mienia, a także przyczynia się do polepszenia 
trakcji w wyjątkowo trudnych warunkach. 

Volvo wyposażyło swoją zautomatyzowaną skrzynkę I-Shift 
w biegi pełzające, co ułatwia pracę pojazdu w roli ciężkiego 
ciągnika i pozwala lepiej wykorzystać potencjał silnika, również 
najmocniejszego w ofercie marki, osiągającego 750 KM. 

Tatra Phoenix T158-8P6R56.261 
10×10.2 – za skomplikowanym oznacze-
niem kryje się dzielny w terenie pojazd 
o masie własnej 22,5 i całkowitej 60 t. 
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w poszukiwaniu interesujących 

ich „rodzynków”, choć organi-

zator pomógł nieco, grupując 

wystawców oferujących okre-

ślonego typu produkty blisko 

siebie. Niestety, nie uczynił 

tego z  pełną konsekwencją, 

co zapewne byłoby trudne, ze 

względu na różnorodność za-

chodzącej na siebie tematycz-

nie i  wymieszanej oferty wy-

stawców. 

Wśród gigantów nie zabrakło 

mniejszych pojazdów, w  tym 

jednej ważnej premiery. Na 

targach, na stoisku fi rmy Case 

zadebiutował najnowszy Iveco 

Eurocargo 4×4. Jest oferowany 

w  odmianach o  dmc 11,5 lub 

15 ton z  kabiną dzienną lub 

sypialną z niskim dachem. Do-

stępne są wersje z rozstawem osi 

od 3240 do 4150 mm i silnikami 

Tector 7 o mocy 220 lub 250 KM

(wersja 11,5-tonowa) oraz 250 

lub 280 KM (wersja 15-tonowa). 

Eurocargo jest jedyną średnioto-

nażową ciężarówką, która speł-

nia wymagania normy Euro 6

przy użyciu wyłącznie katali-

zatora Hi-SCR z pasywnym fi l-

trem cząstek stałych. 

Nie wszyscy spośród czoło-

wych, europejskich producen-

tów ciężarówek podpisali listę 

obecności na Baumie. Świadczy 

to jednak nie tyle o  nich, ile 

o  wystawie, która jest przede 

wszystkim świętem branży bu-

dowlanej, dla której ciężarówki 

są jednym z bardzo wielu narzę-

dzi pracy. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Iveco

MAN TGS 32.400 8×4 BB reprezentuje poszukiwane na rynku 
europejskim lekkie podwozia pod betonomieszarki. Bez kierowcy i przy 
zbiorniku paliwa wypełnionym w 10% ma masę własną 9065 kg, 

3-osiowy hakowiec Arocs 2542 L z napędem 6×2, os-
tatnią osią skrętną i pierwszą, wyposażoną w pomocniczy 
napęd hydrostatyczny Hydraulic Auxiliary Drive (HAD). 

Ciągnik Scania R730 
LA10×4*6 może tworzyć zestawy 
o dmc dochodzącej do 150 KM. 

Relacja z targów BUMA również 
w programie „Na Osi” 

na antenie Tele5 i Motowizja.
Zapraszamy do oglądania.
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Scania Test Tour 2016 odwiedził na 

przełomie marca i kwietnia 6 miejsco-

wości w  całej Polsce. Wzięło w  nim 

udział 11 ciężarówek, a każda z nich prze-

jechała ponad 1500 km. Towarzyszyły im 

maszyny budowlane partnera imprezy, 

fi rmy Komatsu. Pokazy przyciągnęły prze-

szło tysiąc potencjalnych klientów, którzy 

mogli osobiście ocenić walory samochodów 

z miejsca kierowcy. 

Tylko SCR

Scania przygotowała zróżnicowane sa-

mochody, zarówno takie, które od lat cieszą 

się uznaniem nabywców, jak i  pojazdy ni-

szowe, o wysokim stopni specjalizacji. Nie-

zależnie od rodzaju podwozia czy ciągnika, 

atutem Scanii są najnowsze silniki Euro 6 

o mocy 410 i 450 KM, o relatywnie prostej 

konstrukcji, wyposażone wyłącznie w układ 

SCR. Marka zawsze stawiała na rozwiąza-

nia praktyczne i  nieskomplikowane. Póki 

było to możliwe, zachwalała samochody 

„wyłącznie z EGR”. Teraz, gdy bez SCR nie 

można się obejść, stara się unikać recyrku-

lacji spalin. 

Jednocześnie Scania zachęca do korzysta-

nia z najnowszych zdobyczy techniki, także 

w  branży budowlanej i  pokrewnych pod 

względem warunków eksploatacji. Czyli 

tam, gdzie pojazd styka się nie tylko z dro-

gami asfaltowymi, ale i bezdrożami. Sztan-

darowym przykładem urządzenia, które 

wciąż przebija się do świadomości użytkow-

ników w  tego rodzaju segmentach rynku 

jest zautomatyzowana skrzynia biegów. 

Skrzynki Scania ze sterowaniem Opticruise 

wyposażone są w  oprogramowanie i  tryby 

pracy przystosowujące pojazd do ciężkich 

warunków terenowych i  jazdy pod maksy-

malnym obciążaniem. Przykładowo tryb 

„Off -road” opóźnia moment zmiany prze-

łożenia, aby maksymalnie wyzyskać osiągi 

silnika. Unika rozłączania napędu i  mini-

malizuje liczbę zmian biegów, a  jeśli już to 

czyni, czas zmiany przełożenia jest bardzo 

krótki. Nie jest to najbardziej komfortowy 

sposób zmiany biegu, ale minimalizuje ry-

zyko ugrzęźnięcia na skutek przedłużającej 

się przerwy w  dopływie momentu obroto-

wego do kół. W  innych sytuacjach można 

korzystać z trybu „Power”, wykorzystujące-

go maksymalne osiągi jednostki napędowej 

Teren do Teren do zagospodarowaniazagospodarowania
Spodziewany przyrost nakładów na inwestycje zaostrzył apetyt importerów na dobrą 
pozycję na rynku pojazdów budowlanych. Scania od dawna stosuje tę samą receptę powodzenia: 
niech ciężarówki mówią same za siebie. 

Ciągniki 4×4 znacznie zwiększają użyteczność 
zestawu w ciężkim terenie, a jak dalece, była 
okazja przekonać się podczas Scania Test Tour. 

Nastawiona na masę: lekka 
wywrotka 8×4 z zabudową Meiller. 

Wywrotka tylnozsypowa KH-Kipper z napędem 8×6 skiero-
wana jest do klientów, którzy potrzebują wysokiej ładowności 
i przynajmniej jednej osi napędzanej również z przodu. 
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oraz ukierunkowanego na ekonomiczną 

jazdę „Standard”. Podczas Scania Test Tour 

można było przekonać się, że taka przekład-

nia znakomicie działa w  praktyce. Firma 

proponuje również dobrze sprawdzające się 

w terenie automatyczne skrzynie biegów. 

Do kompletu należy retarder, który 

w obecnej postaci osiąga maksymalny mo-

ment hamujący 4100 Nm. W  porównaniu 

z  poprzednim wariantem jego moc wzro-

sła szczególnie przy niskich prędkościach, 

co w  wyjątkowy sposób predestynuje go 

do stosowania w  pojazdach pracujących 

w ciężkim terenie. 

Więcej lepszych „klocków”

W parze z mocnymi silnikami i przezna-

czonymi do trudnego terenu skrzyniami 

przekładniowymi idą układy przeniesienia 

napędu na więcej niż jedną oś lub po prostu 

na wszystkie osie. Do włączania blokad me-

chanizmów różnicowych: międzyosiowego 

i  osiowych służy wygodne pokrętło. Firma 

proponuje osie z nowymi zwolnicami w pia-

stach, które polepszają własności terenowe 

samochodów, zwiększając dostępne przeło-

żenie o 10% oraz wysokość prześwitu. W pa-

rze ze zwolnicami idą nowe, wzmocnione 

półosie, o 92% bardziej wytrzymałe na skrę-

canie i  redukujące o  25% wahania przeno-

szonego momentu obrotowego, co pomaga 

utrzymać trakcję w najcięższych warunkach. 

Obecnie jest również większy wybór re-

sorów parabolicznych w  zawieszeniach osi 

zespolonych. Wzmocniono również 30-, 

32-tonowe wózki osi stosowane wraz z ramą 

typu H. 

Naturalnie Scania oferuje stalowy zde-

rzak i  płytę wzmacniającą pod silnikiem, 

które chronią pojazd w  terenie. W zderza-

ku znajduje się solidny zaczep holowniczy, 

ułatwiający wyratowanie ciężarówki, także 

załadowanej, z opresji. 

Do pojazdów budowalnych można zama-

wiać dowolny typ kabin z serii P, G i R, przy 

czym te dwie pierwsze przynoszą oczywiste 

korzyści, choćby ze względu na wygodę do-

stępu do wnętrza i stosunkowo niską masę. 

Niemniej ograniczeń nie ma, modułowa 

konstrukcja pojazdów, z  której słynie pro-

ducent najwięcej korzyści przynosi właśnie 

w  sektorze budowlanym i  wydobywczym, 

które wymagają spełniania skrajnie zindy-

widualizowanych wymagań nabywców. 

Zabudowa? Każda!  

Scania Test Tour nie żałował uczestnikom 

emocji. Pojazdy były starannie przygotowane 

przez Scanię i jej partnerów, działających w Pol-

sce. W tym roku były wśród nich fi rmy: KH-

-Kipper, MHS, Meiller-Kipper, Skibicki, Elbo, 

HMF, Hyva, FM Leżajsk, Graco i Wielton. 

Duże zainteresowanie budziły oczywiście 

pojazdy typowo terenowe, takie jak wywrot-

ka trójstronna Scania G 410 CB6×6EHZ 

z  zabudową Skibickiego czy samochód 

skrzyniowy z  żurawiem, znana uczest-

nikom poprzedniej edycji Scania P 360 

CB4×4HHZ. Ciekawość wzbudzał ciągnik 

Scania G 410 CA4×4HHZ z  naczepą wy-

wrotką Skibickiego. Nie brakowało również 

chętnych, aby przejechać się pojazdami, 

które są częściej wybierane do pracy w na-

szym kraju, z  napędem 6×4, 8×6 oraz wy-

jątkowo lubianym 8×4, godzącym wysoką 

ładowność z przyzwoitymi własnościami na 

bezdrożach. Organizatorzy zaproponowali 

wywrotkę trójstronną 6×4 fi rmy Elbo, wy-

wrotkę tylnozsypową 8×6 fi rmy KH-Kipper 

o objętości 18 m3 oraz 8×4 z zabudową Me-

iller. Do zapoznania się z podwoziami z za-

budowami dla leśnictwa i dokonywania po-

równań zachęcała Scania G 450 CB6×4EHZ 

z  zabudową Graco do przewozu drewna 

stosowego oraz jako jedyna wyposażona 

w silnik V8 Scania R 520 CB6×4ESZ z ana-

logiczną zabudową, ale MHS. 

Pozostałe pojazdy odzwierciedlały przede 

wszystkim wszechstronność podwozi. Były 

wśród nich hakowiec Hyva na bazie Scanii 

G 410 LB6×2*4HNA oraz betonomieszarka 

FM Leżajsk o  objętości 9 m3 na podwoziu 

Scania P 360 CB8X4EHZ. Do korzystania 

z  oferty pojazdów używanych Scania Ap-

proved zachęcał ciągnik Scania R420LA-

4×2HNA z naczepą wywrotką Wielton. 

„Scania jest obecnie największym dostaw-

cą podwozi w  Polsce. Od lat produkujemy 

wyjątkowo wytrzymałe i  solidne rozwią-

zania, co czyni z  nas partnera pożądanego 

przez profesjonalistów. Nasze pojazdy zna-

lazły uznanie kierowców nie tylko w  trans-

porcie długodystansowym, ale również 

w trudnej służbie w straży pożarnej czy przy 

wyrębie lasu. Co więcej, zamierzamy zdo-

być pozycję lidera w dostawach podwozi dla 

branży budowlanej” – powiedział Paweł Pa-

luch, dyrektor ds. marketingu i komunikacji 

Scania Polska. Tegoroczny Test Tour pokazał 

na „żywych przykładach”, że inwestowanie 

w Scanię zwyczajnie się opłaca. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Scania

Czołowym reprezentantem maszyn Komatsu było wozidło przegubowe 
z rodziny HM300 o ładowności 28 t, przy pojemności skrzyni 17 m3

(wg SAE), napędzane silnikiem o mocy 332 KM. 

Scania G410 z napędem 6×6 to potencjalny „król 
bezdroży”. Trójstronna wywrotka Skibickiego czyni ją 
jeszcze bardziej wszechstronną. 

Betonomieszarki mają słuszną tuszę i potrzebują lek-
kich podwozi, takich jak ta Scania P 360 CB8×4EHZ. 
Zabudowę dostarczyła firma FM Leżajsk. 

Sprawdzona, czyli godna zaufania używana Scania 
z oferty Scania Approved oraz zupełnie nowy „leśnik”, 
jedyny na pokazach wyposażony w silnik V8. 

www.truck-van.pl
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N iesie on ze sobą pew-

ne konsekwencje wy-

kraczające poza kon-

strukcję samej tylko skrzyni 

ładunkowej. Odpowiednia 

izolacja swoje waży, zatem 

wzrasta presja, aby zmniej-

szać masę pojazdu w  innych 

miejscach, tam gdzie to tylko 

możliwe. 

Inny, wyraźny trend to 

zabudowy dla pojazdów ko-

palnianych. Imponujących 

rozmiarów i  objętości skrzy-

nie są polem wprowadzania 

licznych innowacji, głównie 

w  zakresie materiałów stoso-

wanych do ich budowy. Kom-

binacja różnych gatunków 

stali o  wysokiej wytrzymało-

Przytrzymaj w cieple
Od 2015 roku wywrotki wykorzystywane przy transporcie asfaltu do budowy niemieckich dróg 
federalnych muszą mieć izolację termiczną. Wymóg ten był na ustach wszystkich wystawców, 
prezentujących zabudowy i naczepy samowyładowcze na Baumie. 

Wywrotka stalowa Wieltonu. Producent szeroko korzysta 
z najnowocześniejszych materiałów i technologii produkcji, 
co skutkuje wysoką jakością. 

„Wywrotka o zwiększonej objętości”, czyli zwinny zestaw z przyczepą 
centralnoosiową firmy Meiller. Takie uniwersalne pojazdy to w Polsce 
coraz częstszy widok.

Najnowsza wywrotka kopalniana P560 na 5-osiowym podwoziu Volvo FMX oraz licząca 53 lata wywrotka na podwoziu Kaelble 
KDV 22 E8. Ładowność? 60 ton kontra 22,8 t. 

www.truck-van.pl
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ści i  odporności na ścieranie 

jest pożądana ze względu na 

osiągnięcie odpowiednio ni-

skiej masy własnej i trwałości 

pojazdu, uzasadniającej jego 

wysoką cenę. 

25 z Polski

Cieszy obecność w  Mona-

chium polskich fi rm, które 

nawiązują równorzędną rywa-

lizację z  producentami z  Eu-

Do transportu mniej agresywnych materiałów 
przydatna jest lekka wywrotka aluminiowa. Objętość 
skrzyni wynosi 30 m3. 

snej 5530 kg oraz aluminiową, 

ze skrzynią o  przekroju pro-

stokątnym o  objętości blisko 

30 m3 i masie własnej 4680 kg. 

Wielton szeroko korzysta z no-

woczesnych materiałów, współ-

pracując w  tym zakresie m.in. 

ze szwedzką fi rmą SSAB. 

Po sąsiedzku rozlokował się 

KH-Kipper. Najbardziej impo-

nującym pojazdem na ekspo-

zycji była kopalniana wywrot-

ka tynozsypowa typu W1M na 

podwoziu MAN-a  z  napędem 

6×6, przeznaczona głównie na 

rynek rosyjski. Na Baumie pre-

zentowano bardzo dobrze wy-

posażony egzemplarz z automa-

tycznym systemem smarowania 

ruchomych elementów skrzyni. 

Ponadto na stoisku znalazły 

się bardziej typowe zabudowy 

z  trójstronnym wyładunkiem 

na podwoziach 2- i 3-osiowych. 

Korzystając z gościnności fi rmy 

Ginaf, KH-Kipper zaprezento-

wał na jej stoisku tylnozsypową 

wywrotkę kopalnianą na pod-

woziu 10×6. 

ropy Zachodniej. Największe 

stoisko spośród 25 wystawców 

z  naszego kraju przygotował 

Wielton. Zaangażowanie wie-

luńskiego producenta w eksport 

stale rośnie. W  lutym 2016 r.

utworzył w  Niemczech spół-

kę handlową Wielton GmbH. 

Targi stanowiły okazję, aby po-

informować o  tym obecnych 

i  przyszłych klientów, a  także 

poznać ich bliżej. Celem nowej 

spółki jest sprzedaż produktów 

i  zapewnienie opieki serwiso-

wej na terenie Niemiec, Austrii 

i  Szwajcarii. Wielton dostrzega 

duży potencjał rozwoju rynku 

w  krajach niemieckojęzycz-

nych. Z  roczną sprzedażą na 

poziomie 54 tys. sztuk Niemcy 

są największym rynkiem zbytu 

w Europie. 

Firma prezentowała pięć po-

jazdów, reprezentujących prze-

krój przez ofertę skierowaną do 

fi rm budowlanych i  przemysłu 

wydobywczego. Wśród nich 

wytrzymałą rynnową naczepę 

wywrotkę stalową o  objęto-

ści skrzyni 26 m3 i  masie wła-

2

SSAB Poland Sp. z o.o.

www.ssab.com
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Coraz szczuplej

Meiller, który ma zakład 

m.in. w podkrakowskich Nie-

połomicach skupia uwagę 

na postępującym ulepszaniu 

produktów, systematycznie 

unowocześniając gamę. Tym 

razem przyszła kolej na wy-

wrotki tylnozsypowe. Debiu-

tująca seria zawiera różnego 

typu zabudowy, także opra-

cowane z  myślą o  rynkach, 

gdzie kluczowe znaczenie ma 

niska cena pojazdu. Przykła-

dem innowacyjnego produk-

tu z  nowej gamy jest P430 

o masie zmniejszonej o 300 kg 

w  porównaniu z  poprzedni-

kami, co daje o  1,5% wyższą 

ładowność. Zysk niepozorny, 

który urasta do znacznych 

rozmiarów w miarę, jak przy-

bywa kursów. Popularne 

i  u  nas wywrotki typu P436 

zostały odchudzone o 150 kg. 

Zastosowanie węższej ramy 

pomocniczej i  skrzyni o  bie-

gnącej nieco niżej górnej kra-

wędzi powoduje obniżenie 

środka ciężkości pojazdu, co 

korzystnie wpływa na zacho-

wanie stabilności podczas jaz-

dy i przy rozładunku. 

Podobnie jak inni wytwór-

cy pojazdów i  zabudów, Me-

iller również odnosi się do 

problemu zmniejszenia kosz-

tów eksploatacji złóż poprzez 

stosowanie zoptymalizowa-

nych do zadań pojazdów, za-

tem niekoniecznie wozideł, 

ale ciężarówek ze skrzynią 

samowyładowaczą. Jego pro-

pozycja to model P450 o uży-

tecznej objętości 28 m3. Tak-

że i  w  tym wypadku kształt 

skrzyni został opracowany 

tak, aby środek ciężkości był 

w  miarę możliwości jak naj-

niżej. 

Odpowiednia stal, 
właściwa izolacja

Kögel wybrał Baumę na miej-

sce najprawdziwszej ofensywy 

produktowej. Przedstawił no-

wości wśród pojazdów o dużym 

stopniu specjalizacji. Przede 

wszystkim nową izolowaną na-

czepę wywrotkę rynnową do 

transportu asfaltu. Prezentowa-

ny na targach wariant 3-osiowy 

ze skrzynią o  objętości 24 m3 

wyposażony był zgodnie z  wy-

mogami przepisów w zintegro-

wany czteropunktowy system 

pomiarowy oraz wskaźnik tem-

peratury z  drukarką. Wyświe-

tlacz pokazuje naprzemiennie 

wskazania poszczególnych 

punktów pomiarowych oraz 

średnią wartość temperatury. 

Jako izolacji użyto wysokiej 

klasy termoutwardzalnego ma-

teriału, który w  szczególności 

nadaje się do stosowania w tem-

peraturach do 200°C. Skrzynia 

ma wydłużoną o 170 mm pod-

łogę w  tylnej części, co ułatwia 

współpracę z  rozściełaczem 

asfaltu. Analogiczny model ofe-

ruje związana z Köglem fi rma 

Humbaur. 

Kolejną nowością była 2-osio-

wa odmiana znanej, samo-

wyładowczej naczepy 3-osio-

wej. Podobnie jak ona będzie 

dostępna w  wersjach o  objęto-

ści skrzyni 24 lub 27 m3. Gru-

bość ścianek skrzyni można 

dobrać do rodzaju eksploatacji. 

Ogólnie rzecz biorąc, pojazd 

jest przeznaczony do ciężkich 

zastosowań. Egzemplarz targo-

wy miał 6-milimetrową pod-

Izolowana termicznie naczepa Schmitz nie tylko spełnia wymagania niemieckich 
przepisów, ale skonstruowano ją tak, aby była łatwa w naprawie. 

Wywrotka kopalniana KH-Kipper W1M. Typowe dla tego typu 
zabudów są rozbudowane osłony, chroniące kabinę. 

Dwuosiowa wywrotka Kögla. Regulacja sworznia królewskiego pozwala uzyskać większy rozstaw osi zestawu, promień skrętu 
można dopasować do danego ciągnika. Podobnie jak wersja 3-osiowa, występuje w dwóch wariantach, o pojemności 24  lub 27 m3.
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HARDOX TO

SSAB Poland Sp. z o.o.

www.ssab.com

łogę i  hydraulicznie odchylaną 

tylną klapę o  grubości 4 mm, 

obie wykonane ze stali Hardox 

450, podczas gdy burty bocz-

ne zrobiono z  5-milimetrowej 

S700. Tak przygotowany pojazd 

może zmierzyć się z wyjątkowo 

agresywnymi ładunkami, taki-

mi jak gruz czy żwir. 

Naczepa Kögel Multi oprócz towarów na paletach oraz ładunków 
o nietypowych wymiarach może też przewozić kontenery 20- i 40-stopowe.

Uzupełnienie ekspozycji sta-

nowiła znana naczepa skrzynio-

wa Kögel Multi przeznaczona 

do transportu materiałów bu-

dowlanych. Ma wzmocnioną 

ramę oraz zaczepy kontenerowe, 

umożliwiające przewóz dwóch 

kontenerów 20-stopowych lub 

jednego 40-stopowego. Boczne 

burty wraz z  kłonicami moż-

na zupełnie zdemontować, aby 

przetransportować np. elemen-

ty prefabrykowane lub maty 

stalowe. 

Schmitz-Cargobull również 

przygotował nową, izolowaną 

naczepę wywrotkę S.KI, za-

chwalając, że przy odpowied-

nim doborze wyposażenia 

zapewnia ona o  200 kg więk-

szą ładowność. W  roli izolacji 

występuje bazująca na gumie 

pianka, która nie styka się ze 

ścianami zewnętrznymi. Dzię-

ki temu łatwiejsza jest naprawa 

miejscowych uszkodzeń zabu-

dowy. Stalowa skrzynia może 

mieć pojemność 24 lub 27 m3. 

Dostępna jest również izolo-

wana wywrotka aluminiowa 

o masie własnej w najlżejszym 

wariancie wynoszącej około 

5100 kg. 

Do samochodów ciężaro-

wych Schmitz proponuje zna-

ne skrzynie M.KI o  objętości 

od 13 do 20 m3. Modułowa 

konstrukcja umożliwia speł-

nienie wymagań odmiennych 

grup odbiorców oraz optymal-

ne dopasowanie zabudowy do 

podwozia. Na targach wysta-

wiona została wersja z  rynną 

zsypową i  hydrauliczną kla-

pą, przystosowana do pracy 

w drogownictwie. 

Tegoroczna Bauma obfi to-

wała w  interesujące pojazdy, 

które obrazowały możliwości 

współczesnych producentów 

w spełnianiu skrajnie odmien-

nych wymagań użytkowników. 

Z jednej strony „cieplarniane” 

warunki budowy dróg, ob-

warowane prawem, z  drugiej 

w  znacznej mierze nieprze-

widywalna, ciężka praca przy 

znacznym obciążeniu wyni-

kającym nie tylko z  masy ła-

dunku, ale też trudnego tere-

nu i  ekstremalnego klimatu. 

Najbardziej cieszy, że polskie 

fi rmy również mają na pod-

orędziu produkty gotowe do 

wykonywania zadań transpor-

towych w  tak nakreślonych 

ramach. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Kögel
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Meiller od ponad 160 lat cieszy się 

szczególną renomą. Dzięki za-

awansowaniu technicznemu oraz 

żywotności produktów jest dziś synonimem 

innowacyjnych produktów i rozwiązań sys-

temowych w  branży budowlanej i  gospo-

darce odpadami. Nie oznacza to jednak, że 

przewodzi w  rynku. Patrząc na statystyki 

sprzedaży wyłącznie naczep wywrotek sta-

lowych od 2012 r. zajmuje w Polsce 8. po-

zycję. I  ten wynik uważa za bardzo dobry. 

Bo Meiller idzie własną drogą. Dzięki opty-

malnej konstrukcji, komponentom hydrau-

licznym i sterowaniu z jednej ręki zabudowy 

wywrotki czy naczepy wywrotki tej marki 

są cenione za bezpieczeństwo eksploatacji, 

wysoką wydajność operacyjną i  trwałość. 

To produkty, które bronią się same. Dlate-

go producent otwiera teraz zupełnie nowy 

program w  swojej ofercie – aluminiowe 

naczepy wywrotki typu MHKS – zamiast 

optymalizować dotychczasowe rozwiązania.

Odchudzanie z wyczuciem

Credo w świecie transportu brzmi: masa 

użyteczna. Trend wskazuje wyraźnie, że 

powinno budować się pojazdy ze zopty-

malizowaną masą, które zaoferują większą 

ładowność. W  centrum tego terminu jest 

przede wszystkim naczepa wywrotka, któ-

ra oferuje najwyższą wydajność nie tylko 

w porównaniu ze skrzynią na podwoziu, ale 

także z zestawem składającym się z wywrot-

ki i przyczepy. Jest to najlepsza alternatywa 

pod względem masy użytecznej i objętości. 

Dzięki nowej generacji naczep o muldzie 

aluminiowej MHKS, Meiller spełnia dzi-

siejsze i  przyszłe potrzeby klientów. Dwa 

warianty długości ramy i  cztery warianty 

pojemnościowe tworzą wzory kompleta-

cyjne, które będą mogły objąć 90% potrzeb 

rynku (rodzina I  – 27÷31 m3, rodzina II 

– 38÷40 m3). Naczepy te odznaczają się 

tymi samymi cechami, co naczepy stalowe 

tzn. wysoką trwałością oraz odpornością 

na zużycie. Również tu konstrukcja jest 

optymalnym kompromisem pomiędzy 

wagą a  wytrzymałością. Na przykład roz-

Nie za wszelką cenę
Monachijski Meiller nie boi się porównań z konkurentami, nawet jeżeli niektóre z naczep 
wywrotek są reklamowane jako tańsze lub dużo lżejsze. Firma patrzy realnie na rynek, bo wie, 
że dobry produkt sprzedaje się sam.

Naczepa wywrotka Alu MHKS 43/3-S-L o pojemności 
38 m3. Aluminiowe obręcze kół nie tylko wyglądają 
dobrze, ale redukują masę o około 22 kg na koło, 
a tym samym dają zysk masy użytecznej o około 
132 kg w przypadku naczepy wywrotki na podwoziu 
trzyosiowym. 

Ściany boczne muldy aluminiowej po stronie wew-
nętrznej mają grubość 4 mm. Są one zaokrąglone 
na połączeniu z podłogą, aby w ten sposób ułatwić 
zsyp materiału oraz czyszczenie. Ścianę przednią 
z boczną łączą usztywnienia narożników. 
To klucz do najdłuższej trwałości nadwozia.
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sądnie skonfi gurowana naczepa aluminio-

wa Alu MHKS 43/3-S o pojemności 27 m3 

cechuje się wagą 5520 kg. Oczywiście na 

rynku są rozwiązania lżejsze, ale Meiller 

oszczędza na grubości materiału z wyczu-

rencja często montuje podłogi o  grubości 

5 mm, których trwałość jest ograniczona. 

Meiller stosuje też własny panel boczny 

o niesymetrycznej grubości ścianek, 4 mm 

wewnątrz i  2 mm na ściance zewnętrznej, 

Krzysztof Adamiuk, 
prezes zarządu Meiller Polska Sp. z o.o.

W funkcji czasu, biorąc pod uwagę całkowity koszt posiadania, pro-
dukty Meillera są najtańsze, choć podczas zakupu okazują się droż-
sze od konkurencji. Oksymoron? Nie, to jakość naszych wyrobów, 
która musi kosztować, a potem odwdzięcza się klientowi długoletnią, 
nienaganną służbą.
Meiller robi tylko wywrotki, hakowce i bramowce – nie poszukujemy 
innego segmentu. Nie ma też co zmieniać w obecnej ofercie, więc po-

stanowiliśmy poszukać całkowicie nowego produktu w obszarze, w jakim funkcjonujemy. Ten 
nowy produkt to rozsądna gama naczep aluminiowych, która spełnia większość wymagań 
rynku. Chcielibyśmy, aby ich sprzedaż osiągnęła poziom 150÷200 szt. rocznie. Nie chcemy 
30%, realnie wiemy, że wystarczy nam 10% tego rynku.

Perfekcja to nie drobnostka

Aluminiowe naczepy wywrotki Meillera 

charakteryzują się wielorakimi rozwiąza-

niami. Niekiedy są to nawet drobnostki, ale 

razem wzięte składają się na miano perfekcji 

produktu. A perfekcja to już nie drobnost-

ka. Weźmy np. uniwersalny uchwyt z  tele-

skopowym pałąkiem poprzecznym, który 

współpracuje przy ruchach muldy podczas 

napełniania i  opróżniania, ograniczając jej 

wypychanie na boki. Są też specjalne na-

rożne wzmocnienia muldy eliminujące pęk-

nięcia często spotykane w  tych miejscach. 

Dalej – wahliwe ułożyskowanie siłownika 

średniego ciśnienia własnej produkcji dla 

dużych prędkości pracy. Niebagatelne zna-

czenie ma lakier, który nakładany w Niepo-

łomicach uważany jest za najlepszy lakier 

ze wszystkich fabryk Meillera w  Europie. 

Nowe naczepy charakteryzują się też moż-

liwością dopasowania pod klienta tylnego 

portalu, jak szyber zbożowy lub tylne kla-

po-drzwi. Dla naczep Alu dostępne są też 

wszystkie opcje, co w naczepach stalowych, 

jak aluminiowe felgi i  zbiorniki powietrza 

czy nogi podporowe.

Dostosowane do siebie podzespoły, od 

konstrukcji nadwozia przez kompletną hy-

draulikę, włącznie z jej sterowaniem stano-

wią w fi rmie Meiller tradycję. Zoptymalizo-

wane koszty eksploatacji, wysoka ładowność 

użyteczna dzięki obiektywnie niewielkiej 

masie własnej i bardzo duża stabilność pod-

czas wywrotu to wynik żmudnych prac ba-

dawczo-rozwojowych producenta.

Zorganizowany przez fi rmę pokaz przed 

fabryką w  Niepołomicach miał potwier-

dzić motto, jakim kierować się będzie 

nowa naczepa Meillera – będzie to naj-

mocniejsza aluminiowa naczepa na rynku. 

Jestem przekonany, że rzeczywiście tak się 

stanie. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański

ciem. Wszystkie naczepy mają podłogę 

o grubości 7 mm z możliwością pogrubie-

nia, w  końcowej części 1/3 naczepy, tam, 

gdzie następuje największe zużycie przez 

wysypywany materiał, do 10 mm. Konku-

który dostarczany jest z polskiej huty. Taka 

konstrukcja cechuje się wysoką sztywnością 

i wytrzymałością oraz odpornością na zuży-

cie przy zachowaniu korzystnych proporcji 

wagowych. Wszystko jest tu przemyślane.

Szybki wysyp ładunku dzięki wysokociśnieniowej 
hydraulice własnej produkcji to jedno. Istotny jest 
też czas opuszczania skrzyni, który im krótszy, tym 
bardziej skraca sumaryczny nieproduktywny czas 
pracy wywrotki i ogranicza jazdę z otwartą skrzynią, 
bardzo szkodliwą dla trwałości konstrukcji.

Balkon o lekkiej aluminiowej konstrukcji 
też ma swój udział w masie własnej 
pojazdu. W wywrotce można 
zastosować osie marki SAF (tarczowe) 
lub BPW (bębnowe). Te drugie są 
ulubionymi w budowlance.

Na muldy używa się najlepszego dostępnego alumi-
nium. Ma ono twardość 110 HB na podłodze i 90 HB 
na ścianach. Ważny jest tutaj tzw. złoty środek, 
czyli wyczucie twardości, bo gdy podłoga będzie 
za twarda, pęknie podczas załadunku twardych brył, 
a jak będzie zbyt miękka, to się powygina.

Można wybrać z szerokiego asortymentu 
rozmaitych wersji ścian tylnych, od ściany 
wahadłowej ze sterowanym w sposób 
wymuszony zamkiem kłowym, przez klapo-
-drzwi po hydraulicznie otwieraną klapę tylną.

Duży szyber do zboża (500×500 mm) bez 
przeszkadzających krawędzi w dolnym obszarze 
umożliwia całkowite opróżnienie. Meiller ma też 
najszerszy dopuszczalny rozstaw osi na rynku, 
a to daje wysoką stabilność pojazdu przy wysypie. 

www.truck-van.pl
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Spełniają one podwyższone wymagania 

transportu masy bitumicznej w  kon-

trolowanej temperaturze nałożone 

w  ubiegłym roku na przewoźników trans-

portujących asfalt w  Niemczech. Zastoso-

wana w  naczepach izolacja ma zapobiegać 

schładzaniu się asfaltu podczas transportu, 

a wbudowany system pomiaru temperatury 

dodatkowo wpływać na zachowanie wyso-

kiej jakości przewożonego towaru.

Zaprezentowana na targach termoizolo-

wana naczepa wywrotka z  muldą stalową 

ma o 200 kg większą ładowność w porów-

naniu do standardowej naczepy wywrotki 

z  muldą stalową. Izolacja termiczna zasto-

sowana w naczepie jest łatwa w demontażu, 

dzięki czemu można ją naprawiać bez oba-

wy, że zostanie naruszona warstwa izolacji. 

Termoizolacja w postaci wysokojakościowej 

pianki izolacyjnej jest odporna na wodę 

i  została wykonana z  tworzyw polimero-

wych – elastomerów, spełniających normy 

DIN. Konstrukcja naczepy zapewnia niski 

środek ciężkości.

Schmitz ma w  swojej ofercie izolowane 

naczepy wywrotki z muldą stalową w kilku 

wariantach: o długości 7,2 m i objętości 24 

i  27 m3 (wysokość muld 1460 i  1660 mm) 

i  o  długości 8,2 m i  objętości 27 m3 (wy-

sokość muldy1460 mm). Istnieje również 

możliwość doboru grubości ścian bocznych 

muldy wywrotki: 3,2, 4,0 i 5,0 mm. Można 

też wybrać spośród różnych wariantów tyl-

nej klapy.

Schmitz posiada również w  swojej ofer-

cie termoizolowane naczepy wywrotki 

z muldą aluminiową o długości 7,2 m oraz 

8,2 m i kubaturze od 22,7 m3 do 27,5 m3. Ich 

atutem jest zoptymalizowana masa własna, 

począwszy od 5,1 t oraz niski środek ciężko-

ści. Wyposażone są w wbudowane systemy 

pomiarowe temperatury oraz system oświe-

tlenia LED. ▐

Fot. EWT

AsfaltAsfalt kontrolowany kontrolowany
Podczas tegorocznej Baumy firma Schmitz Cargobull AG zaprezentowała swoje 
nowe naczepy samowyładowcze w dwóch wariantach: naczepa z izolowaną muldą aluminiową 
oraz izolowaną muldą stalową. 

Ucieczce ciepła od góry zapobiega opończa. Dzięki temu rozwiązaniu asfalt dłużej 
zachowuje wysoką temperaturę, nawet zimą.

www.truck-van.pl
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W SILNIKU MOC

HI-MATIC

O miobiegowa, automatyczna 
skrzynia biegów

EKONOMIA

Oszcz dno  paliwa 
do 14% dzi ki EcoPack

ZWROTNO

rednica zawracania 
10,5 m

POJEMNO

Kubatura przestrzeni
 adunkowej 19,6 m3 

JEST MOC!

Iveco Daily odwa nie bierze nawet najostrzejsze zakr ty na konkurencyjnym rynku. 
Jako jeden z nielicznych w bran y samochodów dostawczych oferuje silnik 3-litrowy. 
Dzi ki temu prowadzisz pojazd dynamiczny, trwa y i przyjazny dla rodowiska. 
Szeroka oferta pojazdów z norm  EURO 5 dost pna u dealerów. 
Poznaj zalety i skorzystaj z potrójnej dawki mocy Iveco Daily.



Wzrasta liczba „nieporęcznych” ła-

dunków. Transport ponadnorma-

tywny obsługuje nie tylko wzmo-

żone zapotrzebowanie na gotowe elementy 

instalacji przemysłowych czy wyrastające 

jak grzyby po deszczu wiatraki do produkcji 

energii elektrycznej, ale również „skromne” 

potrzeby nabywców i  użytkowników ma-

szyn budowlanych i  rolniczych. Widocz-

ne było to w  ofercie producentów naczep, 

przyczep i modułów samobieżnych, którzy 

na Baumie zaprezentowali pojazdy przezna-

czone zarówno do „lekkich”, jak i  najcięż-

szych zastosowań. 

Sam lub z innymi

Bauma była przede wszystkim świętem 

najbardziej wyspecjalizowanych wytwór-

ców oraz sprzętu, który bardzo rzadko 

można spotkać przez przypadek. Gwiazdą 

dużej ekspozycji Goldhofera był moduł 

ADDrive. Może być użytkowany jako ele-

ment zestawu holowanego przez inny po-

jazd (nawet z prędkością do 80 km/h) lub 

zostać wyposażony we własne źródło napę-

du, zgodne z normami Stage 4 oraz Tier 4 

fi nal. ADDrvie, jako pierwszy ciężki mo-

duł na świecie został wyposażony w system 

elektronicznego sterowania hamulcami 

EBS, który może, ale nie musi współdziałać 

z ABS-em. Moduły te można łączyć jeden 

za drugim oraz bokami. W trybie holowa-

nia napęd hydromechaniczny modułu zo-

staje całkowicie odłączony i olej opuszcza 

układ, co sprawia, że mniejsze są opory 

Nisza Nisza czy norma? czy norma? 
Przewozy ładunków ponadnormatywnych szybko się rozwijają, a producenci podążają za tym, 
oferując coraz łatwiejsze w obsłudze pojazdy do wykonywania coraz trudniejszych zadań. 

Nicolas Tractomas 
8×8 należy do najcięższych 

ciągników na świecie. 
Można go było oglądać 

na Baumie. 

K.SLH 8 – czołowy przedstawiciel niskopodłogowych naczep Kässbohrer, 
osiągający do 130 t masy całkowitej. 

www.truck-van.pl
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ruchu i nie występuje nagrzewanie się. Nie 

trzeba więc np. zatrzymywać się na wznie-

sieniu, aby schłodzić układ. Jakby tego było 

mało, źródło napędu można na czas holo-

wania zwyczajnie odłączyć i  pozostawić 

np. w bazie fi rmy. Spada masa własna mo-

dułu i może on być używany zupełnie jak 

zwykły, wieloosiowy wózek. Możliwe jest 

łączenie go z innymi pojazdami Goldhofe-

ra z rodziny SL. 

Inną ciekawą propozycją była rodzina na-

czep MPA-K, która korzysta całymi garścia-

mi z zalet konstrukcji modułowej. Poszcze-

gólne elementy pojazdu takie jak łabędzie 

szyje, przednie wózki, pokład załadunkowy 

i  tylne wózki można dowolnie zestawiać. 

W  Monachium eksponowany był wariant 

MPA-K 9 (3+6) dostosowany głównie do 

transportu wysokich ładunków. Kąt skrętu 

osi dochodzi do 60o, co zapewnia mu bar-

dzo dobrą zwrotność. Ładowność to 134,7 t 

przy masie własnej 170,4 t. 

Gość z Ameryki

Faymonville prezentował 9 pojazdów 

pod hasłem „Trailers to the MAX”. Szcze-

gólny nacisk położył na rodziny Combi-

MAX, MultiMAX i MegaMAX. Największe 

zaciekawienie specjalistów i potencjalnych 

klientów budziła modułowa naczepa Du-

alMAX opracowana specjalnie z  myślą 

o  rynku północnoamerykańskim. Jej cha-

rakterystyczną cechą jest możliwość po-

szerzenia rozstawu kół pod obciążeniem 

ładunkiem: kolejne osie unoszą się, wychy-

lają w bok i opadają z powrotem na pod-

łoże. Do modułów DualMAX oferowanych 

przez Faymonville’a  można dołączać ele-

menty pochodzące od innych wytwórców, 

w tym platformy czy osie. Wózki tego typu 

można złożyć wzdłuż i przetransportować 

na zwykłej naczepie. Pojazd jest niezwy-

kle uniwersalny, praktyczny i  nadaje się 

do ciężkich zastosowań, m.in. transportu 

fragmentów rurociągów, elementów żura-

wi czy turbin. 

Nooteboom pochwalił się na Baumie 

przedstawioną jesienią ubiegłego roku na-

czepą Manoovr MPL. Pojazd zdobył już 

sobie uznanie nabywców w  całej Europie. 

Moduł ADDrive firmy Goldhofer może funkcjonować jako pojazd holowany lub poruszający się 
samodzielnie. Jako pierwszy na świecie został wyposażony w specjalnie opracowany układ EBS. 
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oraz wysoka sztywność i wytrzymałość po-

kładu ładunkowego przy relatywnie niskiej 

masie własnej. 

Rekordzista

Dumą stoiska działających wspólnie fi rm 

Scheuerle, Nicolas, Kamag i  Energy był 

najmocniejszy moduł samobieżny świata: 

Scheuerle-Kamag K25 H 06 PB wyposażo-

ny w PowerPack o mocy 1000 KM. Ponadto 

W  Monachium fi rma zaprezentowała wa-

riant z  10 szeregami osi, zdolny osiągać 

w zestawie dmc 150 t i  jednocześnie poru-

szać się z prędkością maksymalną 80 km/h. 

W  chwili obecnej pojazd ten, oznaczony 

MPL-150-37(V) jest największym z  ofero-

wanych w rodzinie. Do zalet naczepy należy 

precyzja, z  jaką mechanizm skrętu tylnych 

osi adaptuje się do wydłużenia podłogi, osie 

wychylające się o  kąt 70o, prostota i  szyb-

kość sprzęgania i rozprzęgania z ciągnikiem 

Grupa TII prezentowała poszerzoną gamę 

modułów SMPT oraz znajdującą się na 

przeciwległym krańcu oferty naczepę Euro-

Compact 2+2+5, której konstrukcja została 

zmodyfi kowana tak, że przy zachowaniu 

tej samej długości całkowitej wzrosła o 1 m 

długość powierzchni załadunkowej. Pojazd 

nadaje się do transportu maszyn, ale może 

również wyręczyć moduły samobieżne. 

Nicolas przyciągał zwiedzających ciągni-

kiem 8×8 Tractomas, który został odnoto-

wany w  Księdze Rekordów Guinessa jako 

„najmocniejszy na świecie”. 

Innowacją fi rmy Broshuis była rozsuwana 

naczepa SL-AIR 5, która przy masie własnej 

13 t ma ładowność 70 t. Zastosowano w niej 

osie kierowane na zawieszeniu powietrz-

nym. Ich działanie można dostosować do 

aktualnej długości zestawu. Wysokość za-

wieszenia lewej i  prawej strony pojazdu 

można ustawiać niezależnie odpowiednio 

do położenia środka ciężkości ładunku. 

Rozłożyć siły

Nie zabrakło fi rm, które zagospodarowu-

ją lżejsze segmenty ekstremalnie ciężkiego 

rynku. Kässbohrer przedstawił swoją fl a-

gową, 8-osiową naczepę niskopodłogową 

K.SLH 8 o masie własnej 25,08 t i dopusz-

czalnej całkowitej 121 t (przy jeździe z pręd-

kością 80 km/h) lub 130 t (przy 40 km/h). 

Spory wycinek swojej oferty zaprezentował 

również Meusberger. 

Wielton do Niemiec zabrał własną przed-

stawicielkę ciężkiego segmentu, naczepę ni-

skopodwoziową NJ RM2 przeznaczoną do 

przewozu maszyn i pojazdów. Ma ona podłogę 

z systemem poszerzania oraz najazdy. Ponadto 

stwarza możliwość umieszczenia ładunku na 

balkonie z  burtami. Występuje w  wersjach: 

Rozsuwana naczepa niskopodwoziowa NJ RM2 firmy Wielton przeznaczona do transportu 
maszyn. Jest lekka, wytrzymała i ma długą listę opcji. 

4-osiowa naczepa Broshuis z rodziny 
SL-AIR o ładowności 60 t. 

Naczepa Nooteboom Manoovr MPL-150-37(V) z wózkiem Multidolly wśród wielu zalet wyróżnia się również 
możliwością osiągania optymalnego rozłożenia nacisku na osie pomiędzy przednią i tylną częścią pojazdu. 
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Goldhofer STZ-P 10 AA wyposażona w unoszone osie wahliwe, skręcające o kąt 65O ma ładowność dochodzącą 
do 100 t. Skok zawieszenia wynosi 600 mm, co pozwala pojazdowi pracować również w trudnym terenie. 

THE TRUCK & TRAILER  

SPECIALIST

EWT Truck & Trailer Polska Sp. z o.o.
Generalny Przedstawiciel Schmitz Cargobull AG w Polsce

 +48 22 733 53 00
www.ewt.pl

3- i  4-osiowej. Udoskonalona konstrukcja 

podwozia zapewnia wytrzymałość i stabilność 

pojazdu z dużym obciążeniem, a zastosowanie 

stali o wysokiej wytrzymałości owocuje niską 

masą własną pojazdu. Szereg opcji umożliwia 

dopasowanie pojazdu do wymagań nabywcy. 

Pojazdy do transportu ładunków po-

nadnormatywnych wyróżniają się daleko 

posuniętą specjalizacją, a  modułowa kon-

strukcja jest jedną z  recept na osiągnięcie 

sukcesu na wymagającym rynku. Wydaje 

się, że obecnie wysiłek projektantów sku-

pia się na wyzyskaniu do maksimum zalet 

modułowości przy uwzględnieniu ekono-

micznych aspektów eksploatacji pojazdu. 

Wyraźna jest tendencja do projektowania 

pojazdów o niskiej masie własnej i w miarę 

możności wszechstronnych, przynajmniej 

w  lżejszych zastosowaniach. Upraszczanie 

życia użytkownikowi jest zresztą jednym 

z  priorytetów producentów od lat i  postęp 

dokonuje się systematycznie. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Goldhofer
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OpakowanieOpakowanie
Dość powszechne jest, że naczepy jadą z fabryk do dilerów w tzw. trójpakach – jedna kompletna 
wiezie dwie do poskładania. Firma Kraker Trailers także będzie wozić „3 w 1”, ale jako pierwsza 
na rynku wymyśliła, jak to zrobić w przypadku naczep z ruchomą podłogą!

Szacuje się, że na naszym kontynencie 

powstaje około 7500 szt. naczep z ru-

chomą podłogą rocznie. Cały czas 

jest na nie popyt. Kupują je przewoźnicy 

produktów rolniczych, biomasy, odpadów 

do recyklingu, ładunków luzem. Sporo ta-

kich naczep trafi a też do branży drzewnej, 

zwłaszcza do przewozu trocin i  zrębków. 

W  sumie są to naczepy dość uniwersalne, 

bo nadają się też do transportu towarów 

stałych i  spaletyzowanych. W  1995 r. wo-

łano za naczepę typu walking-fl oor 60 000 

euro, a i tak sprzedawały się bardzo dobrze. 

Jednak by sprostać oczekiwaniom klientów 

borykających się z  malejącymi stawkami 

za przewóz, a  jednocześnie zwiększyć wy-

dajność i  elastyczność produkt, ten musiał 

potanieć. W ubiegłym roku średnia ich cena 

spadła już do 48 000 euro, a do roku 2019 

obniży się o kolejne 1000 euro. Gdzieś więc 

trzeba przyoszczędzić – tylko gdzie? 

Pytanie z 2009 roku

Samo produkowanie naczep z  ruchomą 

podłogą to robota pozornie mało wymaga-

jąca, bo mechanizm hydrauliczny ruchomej 

podłogi kupowany jest praktycznie w  jed-

nym miejscu – od fi rmy Cargo Floor. Wy-

starczy tylko go obudować ścianami i posta-

wić na podwozie. Proste? Pozornie, bo od 

kilku lat w tej dość niszowej branży naczep 

(podobnie jak we wszystkich pozostałych) 

pojawiła się presja na dalsze i  wyraźne 

zmniejszanie kosztów produkcji.

W fi rmie Kraker Trailers rozważano róż-

ne możliwości, łącznie z  przeniesieniem 

produkcji do krajów o  niższych kosztach. 

Jednak w 2009 r. założyciel fi rmy i jej obec-

ny dyrektor, Jan de Kraker, zadał pytanie, 

które okazało się kluczowe dla dalszego 

rozwoju fi rmy: „Czy jest możliwe transpor-

tować naczepę w częściach, a potem składać 

ją w miejscu docelowym?” Szkopuł w tym, 

że do tej pory nadwozia naczep z ruchomą 

podłogą stanowiły przestrzenne, spawa-

ne „pudła” i nie dało się ich rozbierać. Do 

dziś! Ostatecznie wybrano wariant, że fi rma 

zostanie w  holenderskim Axel, rozbuduje 

swoją siedzibę, zmodernizuje technologię, 

a jednocześnie konstrukcja naczep zostanie 

zmodyfi kowana tak, by dało się je przewozić 

w „wielopaku” i montować w serwisach na 

odległych rynkach. W ten sposób, w ostat-

nich latach, fi rma poświęciła się rozwojowi 

Pomimo że Kraker Trailers wykorzystuje śruby do 
montażu K-Force, nie oznacza to, że nie będzie 
można znaleźć spoiw w naczepie. Firma ma teraz 
specjalnego robota spawalniczego, który spawa 
boczne panele aluminiowe – i robi to wielokrotnie 
szybciej, bo w godzinę.

Nowoczesna konstrukcja przykrywania 
plandeką Safe Roof pozwala zaoszczędzić 
czas i pieniądze. Otwieranie i zamykanie 
obsługiwane jest pilotem, realizowane 
jest elektrycznie i trwa 30 s. Jest też 
oczywiście możliwość ręcznego zamykania 
i otwierania dachu.
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projektu, w wyniku którego powstała nowa 

generacja naczep z  ruchomą podłogą: mo-

del K-Force. Rożni się on od wszystkich 

innych rodzajów naczep Kraker z ruchomą 

podłogą, jak również tych produkowanych 

przez innych producentów tym, że więk-

szość spawanych złączy zastąpiono śruba-

mi. Dzięki temu montaż odbywać się może 

u  autoryzowanego partnera serwisowego, 

który będzie dysponował odpowiednim 

sprzętem i  know-how. Korzystanie ze śrub 

pozwala w  100% zarządzać i  kontrolować 

proces i  w  rezultacie otrzymać zawsze tę 

samą jakość pojazdu (proces spawania jest 

trudniejszy do zdalnego monitorowania). 

Oznacza to więc duże oszczędności na 

kosztach transportu. I tak teraz np. do Sie-

radza do fi rmy SPC Naczepy będzie wysy-

łana jedna naczepa kompletna, przewożąca 

dwa gotowe podwozia i  zestaw ścian do 

2 skrzyń, które zostaną zmontowane przez 

pracowników dysponujących specjalnymi 

narzędziami.

Wątpliwości nie istnieją

Według holenderskiego producenta, na-

czepy „w  elementach” wbrew pozorom są 

jeszcze trwalsze niż tradycyjne pojazdy. 

Dzieje się tak za sprawą zaprojektowanych 

unikalnych połączeń kluczowych części po-

jazdu. Zastosowanie w innych dziedzinach, 

takich jak lotnictwo, i  rozległe testy stano-

wiskowe i  doświadczalne na torze MIRA 

w Wielkiej Brytanii dowiodły, że inteligent-

ne użycie połączeń śrubowych ma wiele za-

let. Zastosowanie tzw. śrubonitów pozwala 

eliminować pęknięcia spawów (z  powodu 

ciepła materiał wokół spoiny znacznie się 

osłabia), które występowały podczas pra-

cy typowych spawanych naczep typu wal-

king-fl oor. Połączenie śrubowe, ustawione 

do odpowiedniego napięcia, nigdy się nie 

obluzuje. Zastosowanie najnowszych śru-

bonitów marki Huck (tzw. BobTail) nawet 

trzykrotnie wydłuża żywotność połączeń 

skręcanych i  pozwala przenosić 200% ob-

ciążenia nominalnego. Dzieje się tak dla-

tego, bo redukuje się 60÷70% naprężeń 

spawalniczych. Rewolucja bazująca na Bob-

Tailach w  odróżnieniu od innych śruboni-

tów nie wymaga dokręcania, toteż trzpień 

nie jest skręcany, co mogłoby go osłabić. Nie 

odłamuje się też końcówki trzpienia, jego 

powłoka cynkowa pozostaje nie naruszo-

na. Tworzy się połączenie sztywne, szczelne 

i pracujące dobrze tak na ścinanie, jak roz-

ciąganie.

Ćwierć tony mniej

Nowa naczepa K-Force całkowicie prze-

stawiła dawne układy produkcyjne i w naj-

bliższym czasie zdominuje obecne kon-

strukcje Krakera. Dotychczasowy zakład 

będzie wykorzystany teraz do budowy serii 

CF łącznie z CF-Agri, a także do specjalnych 

projektów naczep, które będą budowane 

zgodnie z  indywidualnymi specyfi kacjami 

klientów. Nowa, dobudowana część zakładu 

odpowiadać będzie z kolei całkowicie za se-

rię K-Force. W porównaniu do poprzedniej 

procedury, proces produkcji w  nowej hali 

Artur Jarzębowski, właściciel firmy Agrol 

Moja firma specjalizuje się w transporcie towarów sypkich takich jak: 
płody rolne, trociny, kora, drzewo rozdrobnione (wióry), granulaty, 
nawozy luzem. Posiadam obecnie 4 naczepy z ruchomą podłogą 
marki Kraker Trailers z serii CF o pojemnościach 92 m3. Ponieważ uwa-
żam, że naczepy Kraker z ruchomą podłogą są jednymi z najlepszych, 
jeśli chodzi o niezawodność i jakość za realistyczną cenę, a także jeśli 
spojrzy się na „całkowity koszt posiadania” i ich 5-letnią gwarancję, pod-
jąłem decyzję, by zakupić pierwszą naczepę z nowej rodziny K-Force. 
Jest to zupełnie nowa generacja naczep i jak na naczepę ze stalową 

ramą, K-Force zaskakuje niską masą własną. Gotowa do drogi waży 7350 kg i dysponuje ładow-
nością techniczną 34 650 kg, co jest o ok. 250 kg lepszym wynikiem od moich obecnych modeli. 
W kwietniu br. w ramach Dni Otwartych w zakładzie w Holandii miałem okazję zobaczyć moją nową 
naczepę już na linii produkcyjnej i zapoznałem się z koncepcją skręcania modelu K-Force. Rozwią-
zanie to kryje wiele zalet i jest przekonywujące dla mnie, nie mniej jednak za 3÷4 lata eksploatacji 
będę mógł wyrazić pełną opinię o tym produkcie.

został znacznie uproszczony. Obecnie na 

wszystkie procesy produkcyjne jest przewi-

dziany ścisły czas wykonania. W  Krakerze 

pojawiły się roboty do precyzyjnego wier-

cenia otworów pod połączenia skrzyni i do 

spawania bocznej ściany. Ściany do podło-

gi nie są spawane, więc można je malować 

jako płaskie elementy, stąd fabryka wzboga-

ciła się o  zintegrowane kabiny lakiernicze, 

dzięki czemu proces ten odbywa się wyłącz-

nie wewnątrz zakładu. Rezultatem zmian 

w  konstrukcji i  technologii produkcji na-

czep Kraker ma być lepsza jakość (zwłaszcza 

powłok ochronnych) i mniejsza masa. Choć 

skręcanie w  zasadzie nie sprzyja obniża-

niu masy to zaoszczędzono tu w sumie ok. 

250 kg, z  czego 150 kg przypada na nową 

zetową ramę o zoptymizowanej konstrukcji. 

Do tej pory moce przerobowe zakładu 

były wykorzystane do maksimum i  więk-

szych liczb fi rma nie była w stanie przyjąć. 

Budowa nowej hali znacznie powiększyła 

zdolności produkcyjne Kraker Trailers, co 

z  pewnością zaspokoi większy popyt na 

ruchome podłogi. Nowa hala docelowo po-

zwoli na potrojenie produkcji. ▐

Michał Mariański
Fot. Kraker Trailers, M. Mariański

Tak wygląda połączenie dolnego pro-
filu, podtrzymującego całą ścianę 
z poprzeczkami stanowiącymi oparcie 
dla podłogi. W całym tym węźle kluczo-
wym okazał się kształt zaokrąglonego 
profilu, specjalnie opracowanego 
i produkowanego dla Kraker Trailers.

Zamiast spawów, które lubią pękać, pojawiły 
się śrubonity i śruby, które Kraker Trailers 
wprowadził zarówno do nowej zetowej ramy, 
jak i w dokręcanych ścianach do podwozia. 
W ten sposób firma wpisuje się w ciągłą 
walkę ze zbędnymi kilogramami – poskręcana 
naczepa jest lżejsza od naczepy spawanej.

Jednym kursem można przewieźć 3 komplet-
ne naczepy, gdzie 2 z nich są częściowo rozło-
żone. Ciekawostką jest sposób mocowania 
ścian bocznych. Elementy te wiszą na zewnątrz, 
wzdłuż ścian naczepy transportującej. Poszerza 
to gabaryty transportu, jednak nie do tego 
stopnia, by stał się on ponadgabarytowy.

Podwieszana pionowo ściana trafia do 
wąskiej komory nakładania lakierów 
(spora oszczędność miejsca w porówna-
niu do lakierowania całych naczep). 
Proces jest zautomatyzowany, począwszy 
od chemicznej obróbki wstępnej aż do 
nakładania podkładu i farby.

www.truck-van.pl
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Aby właściwie dobrać ogu-

mienie do konkretnych 

zadań, należy zadać so-

bie pytania: jak często pojazdy 

są eksploatowane poza utwar-

dzonymi drogami oraz czy 

przewożą ciężkie ładunki. Na 

podstawie przewidywanych wa-

runków eksploatacji pojazdu, 

możliwy jest właściwy dobór 

ogumienia. 

Najczęściej pojazdy cięża-

rowe przewożą materiały. Jeśli 

po terenie nieutwardzonym 

poruszają się mniej niż w 20%, 

najlepszą wydajność zapewni 

im np. najnowsza linia opon 

drogowo-terenowych Bridge-

stone (M-STEER 001, M-DRI-

VE 001, M-TRAILER 001). 

Tańszą alternatywą może być 

linia opon Firestone (FS833, 

FD833, FT833). Jeśli natomiast 

eksploatacja na nawierzchniach 

nieutwardzanych wynosi powy-

żej 20%, wtedy rekomendowane 

jest użytkowanie opon o zwięk-

szonej wytrzymałości i  nośno-

ści z  oznaczeniem Bridgestone 

EVO (M840 EVO L355 EVO 

M748 i M748 EVO), które speł-

nią swoje zadania w środowisku 

kopalnianym bądź w kamienio-

łomach. 

Po asfalcie i w błocie

W konstrukcji najnowszej li-

nii opon drogowo-terenowych 

Bridgestone uwzględniono wy-

magania stawiane ogumieniu 

stosowanemu w pojazdach słu-

żących do transportu materia-

łów budowlanych. Opony te są 

przeznaczone do użytkowania 

na każdej nawierzchni: asfal-

towej, szutrowej, piaszczystej 

lub błotnistej. Nowa linia opon 

Bridgestone jest niezwykle wy-

trzymała oraz oferuje para-

metry, na których najbardziej 

zależy użytkownikowi, tj.: zna-

komitą trakcję i  przyczepność 

nawet w  najtrudniejszych wa-

runkach, długie przebiegi, do-

skonałą odporność na przypad-

kowe uszkodzenia i niski koszt 

eksploatacji w  przeliczeniu na 

kilometr.

Cechą wyróżniającą tę linię 

jest długi czas eksploatacji i ni-

ski koszt ogumienia w  przeli-

czeniu na kilometr (przebiegi 

wyższe o  20% w  porównaniu 

z poprzednio stosowanymi opo-

nami). Dzięki szerszemu bież-

nikowi opony wolniej się zuży-

wają. Linia charakteryzuje się 

ekstremalną wytrzymałością, 

która oznacza: dłuższą żywot-

ność opon, mniej przypadko-

wych uszkodzeń i rzadsze prze-

stoje. Zastosowano w niej nowy 

wzór bieżnika, zwiększający 

jego trwałość. Znakomite pa-

rametry i technologia bieżniko-

wania Bandag przyczyniają się 

do redukcji kosztów użytkowa-

nia serii. Opony są przeznaczo-

ne do eksploatacji w warunkach 

normalnych oraz w  trudnych 

warunkach zimowych. Posiada-

ją oznaczenia M+S oraz symbol 

alpejski identyfi kujący opony 

śniegowe zgodnie z  regulacją 

R117.02 EKG ONZ.  

Opona M-STEER 001 (na oś 

kierowaną) charakteryzuje się 

wysoką odpornością na czynni-

ki zewnętrzne. Została opraco-

wana dla różnych nawierzchni 

na szosie i w terenie. Model jest 

wyposażony w  małe kieszenie 

na barku opony, które poma-

gają ograniczyć nieregularność 

jej zużycia. Nowy 4-rowkowy 

wzór bieżnika sprawia, że opo-

na ma znakomite parametry 

na nawierzchni utwardzonej 

i  dobrze radzi sobie w  cięż-

kich warunkach terenowych. 

Wypychacze kamieni znajdują 

się w  rowkach wewnętrznych. 

W  oponie została zastosowana 

grubsza czwarta warstwa kar-

kasu (w porównaniu z oponami 

drogowymi), a jego większą ela-

styczność, zwłaszcza na nierów-

nych nawierzchniach, zapewnia 

dzielona konstrukcja pierwszej 

warstwy. 

Model M-DRIVE 001 (na oś 

napędową) jest bardzo wytrzy-

mały i  ma doskonałe właści-

wości trakcyjne na wszystkich 

nawierzchniach drogowych i  te-

renowych. Wymiary bloków 

w  oponie zwiększają odpor-

ność na przecięcia i  wykrusze-

nia, a  zmienne kąty sprzyjają 

wypychaniu kamieni z rowków 

bieżnika i  ograniczają ryzyko 

przebicia opony. Opona ma 

wzmocnienia między rowkami 

bieżnika, które zwiększają jego 

sztywność, minimalizują jego 

asymetryczne zużywanie się 

i przyczyniają się do wydłużenia 

żywotności opony. Podobnie 

jak w  modelu M-STEER 001, 

została zastosowana grubsza 

czwarta warstwa karkasu.

Opona M-TRAILER 001 

(na osie przyczep/naczep) ma 

dużą odporność na przecięcia 

i  uszkodzenia zewnętrzne oraz 

charakteryzuje się wyjątko-

wą trwałością karkasu, która 

zwiększa podatność na ponow-

ne bieżnikowanie. Jej gładkie 

i równomierne zużycie wydłuża 

pierwszy cykl opony. Podobnie 

jak w  oponie  M-DRIVE 001 

wymiary bloków zwiększają od-

porność na przecięcia i wykru-

szenia, a zmienne kąty sprzyjają 

wypychaniu kamieni z rowków 

bieżnika. W  przypadku opo-

ny M-TRAILER 001 nieregu-

larność zużycia minimalizuje 

Jak dobrać oponę 
budowlaną?
Odpowiednio dobrane ogumienie może dłużej posłużyć, zapewniając odpowiedni komfort pracy. 
Gdy mamy do czynienia z transportem budowlanym, warto przed zakupem wziąć pod uwagę 
warunki, w jakich będzie pracował pojazd.

nowy wzór barku. Wypychacze 

kamieni znajdują się w  rowku 

centralnym opony. 

Opony z  tej serii są dostęp-

ne w  rozmiarach: M-STEER 

001: 295/80R22,5 przy in-

deksie nośności 152/148, 315/

80R22,5 – 156/150), M-DRI-

VE 001: 13R22,5, 295/80R22,5, 

315/80R22,5, a M-TRAILER 001 

w  rozmiarze 385/65R22,5. In-

deks nośności opony na oś kie-

rowaną to odpowiednio: 152/148 

i  156/150, na oś napędową: 

156/150, 152/148 i  156/150 oraz 

na osie przyczep/naczep: 160. 

Długie życie

Nowa linia opon Firestone 

(FS833, FD833, FT833) dobrze 

sprawdza się podczas jazdy 

w  błocie oraz po świeżym lub 

topniejącym śniegu (oznaczenie 

M+S), zapewniając lepszą przy-

czepność i  skuteczniejsze ha-

mowanie w porównaniu z opo-

nami standardowymi. Opony 

FS833 i FD833 mają oznaczenie 

alpejskie, a więc mogą być eks-

ploatowane w trudnych warun-

kach zimowych.

W  oponach tej linii zastoso-

wano zaawansowane rozwią-

zania, takie jak wbudowane 

„łączniki”, zwiększające sztyw-

ność bloków bieżnika i  mini-

malizujące zjawisko ich nie-

równomiernego zużywania się 

(ząbkowanie). Dlatego charak-

teryzują się dłuższą żywotno-

ścią i mniejszym hałasem tocze-

nia. Dodatkowo zmniejszono 

masę opony, co przekłada się na 

niższe zużycie paliwa i  zwięk-

szenie ładowności pojazdu. 

Opony FS833 (na oś kiero-

waną) charakteryzuje wysoka 

skuteczność. Dzięki wytrzymałej 

i wzmocnionej mieszance nowe 
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opony drogowo-terenowe na 

oś kierowaną mogą być eksplo-

atowane przez długi czas. Że-

browo-rowkowy wzór bieżnika 

zapewnia precyzję prowadzenia 

i  przyczepność, a  solidna kon-

strukcja ogranicza ryzyko prze-

cięcia i  wyszczerbienia. Model 

FD833 (na oś napędową) ma 

głębokie i  szerokie rowki, które 

gwarantują znakomitą przyczep-

ność i dotarcie do najodleglejsze-

go celu. Ponadto opony FD833 

mają właściwości, dzięki którym 

dochodzi do samooczyszcza-

nia opon w czasie jazdy. Opony 

FT833 (do przyczep) doskonale 

radzą sobie na każdej nawierzch-

ni. Wytrzymały i solidny karkas 

sprawia, że są odporne na prze-

cięcia i  wyszczerbienia. Wzór 

bieżnika FT833 charakteryzuje 

się wysoką odpornością na nie-

równomierne zużycie, co wydłu-

ża żywotność opony. 

Opony można pogłębiać 

i bieżnikować, a tym samym ich 

okres eksploatacji jest dłuższy. 

Opony z tej serii są dostępne 

w  rozmiarach: FS833: 13R22,5 

i 315/80R22,5, FD833: 13R22,5 

i  315/80R22,5, a  FT833 w  roz-

miarze 385/65R22,5. Indeks 

nośności opony na oś kierowa-

ną i napędową wynosi 156/150, 

a na osie przyczep 160. 

Ekonomiczna alternatywa

Alternatywą dla opon Brid-

gestone i Firestone jest Bandag 

BRM1. To opona drogowo-te-

renowa na wszystkie osie. Może 

być użytkowana na wszystkich 

rodzajach nawierzchni – od ulic 

miejskich aż po skrajnie trudne 

warunki terenowe.

Opony te mogą być eksplo-

atowane na różnych nawierzch-

niach – od bardzo miękkich po 

silnie ścierne i  pełne ostrych 

elementów. Jeśli dodamy do 

tego coraz wyższe moce silni-

ków i  ciężkie ładunki, stanie 

się oczywiste, dlaczego opony 

z  tego segmentu stosunkowo 

często ulegają uszkodzeniom. 

Bieżnik opony Bandag BRM1 

został zaprojektowany tak, 

aby sprostać tym wyzwaniom. 

Agresywny wzór rowkowy 

umożliwia stosowanie opon na 

wszystkich osiach ciągników 

i  przyczep eksploatowanych 

w  warunkach drogowo-tereno-

wych. Mieszanka o  znakomi-

tych parametrach użytkowych 

gwarantuje wysoką odporność 

na przecięcia i  wyszczypania, 

a  jednocześnie wolno się zuży-

wa, co pozwala osiągnąć więk-

sze przebiegi. Zastosowanie 

technologii fi rmy Bridgestone 

wydłuża żywotności opon we 

wszelkich zastosowaniach. Wy-

rzutniki kamieni minimalizują 

ich retencję i  ryzyko przebicia, 

a  technologia Tie Bar zwięk-

sza sztywność opony, przez co 

spowalnia zużycie przednich 

i  tylnych krawędzi klocków 

bieżnika. Bieżnik BRM1 został 

zaprojektowany tak, aby wydłu-

żyć żywotność opon drogowo-

-terenowych Bridgestone.

Opona jest dostępna w  roz-

miarach: 265/70R19,5, 11R22,5, 

12R22,5, 13R22,5, 295/80R22,5, 

315/80R22,5 i 275/70R22,5. 

M-STEER 001        M-DRIVE 001       M-TRAILER 001

1

2

 
 

drogach i w terenie

Kopalnie/ 

Z  kolei model M840 (E) to 

opona na wszystkie osie do 

użytku w  warunkach drogo-

wo-terenowych, która cha-

rakteryzuje się wyjątkową od-

pornością na przecięcia i  wy-

szczypania. Aby zapewnić jej 

długą żywotność, zastosowa-

no szerokie i  głębokie rowki 

bieżnika. Opona jest wyposa-

żona w  Platformę Bandag EC 

oraz ma wzór bieżnika Brid-

gestone. Została oznaczona 

skrótem M+S, czyli nadaje się 

do użytkowania w  trudnych 

warunkach na błocie lub śnie-

gu. Opona charakteryzuje się 

także doskonałą trakcją oraz 

ma systemy samooczyszczania 

się i usuwania kamieni. 

Model jest dostępny w  roz-

miarach: 12R22,5, 13R22,5, 

295/80R22,5 oraz 315/80R22,5. 

W  odpowiedzi na potrze-

by świadomych oszczędności 

menedżerów fl ot ciężarowych, 

powstał program Total Tyre 

Care, który obejmuje pakiet 

kompleksowych działań go-

spodarowania oponami, po-

zwalających na wydłużenie 

cyklu ich eksploatacji. Jego 

składnikami są: usługa Total 

Tyre Life, zmniejszająca koszt 

eksploatacji opony w  przeli-

czeniu na kilometr w  całym 

okresie jej użytkowania, pakiet 

Total Tyre Services, stanowią-

cy serwis i wsparcie 24 godzi-

ny na dobę w  całej Europie, 

który obejmuje monitorowa-

nie procesu eksploatacji opony 

– od kontroli po profesjonalne 

doradztwo techniczne oraz 

maksymalizacje ich całkowi-

tej żywotności, a  także Total 

Tyre Systems, umożliwiający 

szczegółowy przegląd stanu 

opon za pośrednictwem łatwej 

w  obsłudze aplikacji elektro-

nicznej. ▐

Fot. Bridgestone

http://www.facebook.com/TruckVanPL
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Czy zastanawialiśmy się dlaczego w na-

szym kraju błoto pośniegowe jest 

czarne, a  jadąc w pobliżu kopalń czy 

placów budów auta nieprawdopodobnie 

się brudzą? Odpowiedź jest prosta – nasze 

drogi nie grzeszą czystością i  są zaniedba-

ne. Dzieje się tak dlatego, gdyż w  Polsce 

problem czystości dróg raczej nikogo nie 

obchodzi w przeciwieństwie do krajów za-

chodnich, gdzie prawo wymaga, aby pojaz-

dy użytkowe opuszczające zanieczyszczone 

tereny były oczyszczane z błota, piasku, gli-

Proszę wycierać „obuwie”

W przypadku nieregularnych 
powierzchni stosuje się mycie 

niskociśnieniowe przy wykorzystaniu 
bardzo dużej ilości wody.

Rozwiązanie to jest szczególnie 
zalecane do mycia pojazdów 

o nietypowych i skomplikowanych 
kształtach jak np. śmieciarki. 

Na zdjęciu myjnia firmy Frutiger Polska: 
Moby Dick Quick 400C.

Co robimy, by nie zabrudzić własnego mieszkania? Oczywiście – wycieramy buty! Podobnie 
jest wszędzie tam, gdzie na drogę publiczną wyjeżdżają zabrudzone pojazdy. Urządzenia do 
mycia kół i podwozi są jak domowa wycieraczka.

Zbiorniki zaleca się stosować o maksymalnie dużej pojemności czynnej 
tak, aby wydłużyć okres sedymentacji, co pozwala na dokładniejsze 
oczyszczenie krążącej w układzie wody. Takie duże zbiorniki liczą ok. 
20 m3. Zbiorniki powinny być wyposażone w specjalne przegrody 
zmniejszające turbulencję i spowalniające przepływ (ma to istotne 
znaczenie dla separacji zanieczyszczeń). Na zdjęciu Mobi Dick Quick 939.

Firma Sultof do czyszczenia kół i podwozi pojazdów 
zaprojektowała myjnie serii Herkules i Herakles. Myjnie 
przejazdowe Herkules oferowane są w wersji stacjonarnej oraz 
mobilnej – urządzenia przenośne, których wszystkie moduły 
usytuowane są bezpośrednio na powierzchni gruntu, bez 
konieczności wykonywania fundamentu. 

www.truck-van.pl
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ny – dzięki temu drogi, a także kanalizacja 

deszczowa – są o wiele bardziej czystsze.

Polskie prawo nie jest restrykcyjne choć 

kwestię zanieczyszczenia dróg regulują dwa 

zapisy prawne. Pierwszy to art. 45 ust. Ko-

deksu drogowego: „Zabrania się: zaśmieca-

nia lub zanieczyszczania drogi”. Drugi zapis 

prawny to art. 91 Kodeksu wykroczeń, który 

mówi: „Kto zanieczyszcza drogę publiczną 

(...) podlega karze grzywny albo karze na-

gany”. I  tu należy podkreślić, iż choć samo 

zanieczyszczanie drogi może spowodować 

niebezpieczeństwo, to dopiero wystąpienie 

pewnych okoliczności (np. intensywność 

ruchu, szerokość jezdni, występowanie za-

krętów, niekorzystne warunki pogodowe) 

powoduje, że niebezpieczeństwo jest realne. 

A  właśnie takie sytuacje objęte są sankcją 

z  art. 91 Kodeksu wykroczeń. Ostatecznie 

pozostawia to pewną dowolność interpre-

tacyjną w  sporze, kiedy jest zabrudzenie, 

a kiedy nie. I ta dowolność ogranicza decy-

zje o  instalowaniu systemów oczyszczania 

pojazdów – tzw. „myjek”.

Protesty o czystość

Myjnie do mycia kół i  podwozi wymy-

ślono w  celu mycia układu jezdnego, kół, 

osi, a  także dolnej części burt. Operacja 

ta nabiera szczególnego znaczenia w sytu-

acji, gdy droga może zostać nie tylko za-

nieczyszczona, ale gdy zalegający materiał 

może spowodować poślizg lub wyprysk 

spod kół na szybę innego uczestnika ru-

chu. Taki rodzaj zanieczyszczeń generują 

m.in. kamieniołomy, żwirownie, kopalnie 

czy wyrobiska cegielni. Ponadto także bru-

dzą koła i podwozia cementownie, składo-

wiska odpadów, place budów i  np. fermy 

drobiu.

Często jednak to dopiero akcje prote-

stacyjne mieszkańców albo wypadek spo-

wodowany poślizgiem dają przedsiębiorcy 

impuls do zainwestowania w  takie urzą-

dzenie. Dużo na ten temat mogą powie-

dzieć przedsiębiorcy prowadzący budowy 

w  aglomeracjach miejskich. Tutaj pojaz-

dy opuszczające teren budowy powodują 

na tyle istotne zanieczyszczanie ulic, że 

niezwykle często pojawiają się skargi od 

okolicznych mieszkańców. Rodzi to nie-

potrzebne interwencje władz, nierzadko 

pojawia się groźba kary grzywny lub skie-

rowania sprawy na drogę sądową. W  tej 

sytuacji konieczność zastosowania urzą-

dzenia, które pozwoli na potokowe mycie 

pojazdów nie podlega dyskusji.

Wygodne mobilne

Myjnie do kół i podwozi można podzielić 

na przejazdowe, gdzie mycie następuje pod-

czas powolnego przejazdu przez platformę 

wyposażoną w system dysz tak ukierunkowa-

nych, aby myć zarówno bieżnik, boki opony, 

felgi, nadkola i podwozie oraz rolkowe, gdzie 

mycie jest realizowane oś po osi (czasami 

parami). To drugie rozwiązanie jest stosowa-

ne trochę rzadziej i w miejscach, w których 

występują cięższe zanieczyszczenia (glina) ze 

względu na dłuższy cykl i trudniejszy system 

pracy z punktu widzenia kierowcy.

Większość z  oferowanych systemów 

myjących może pracować stacjonarnie 

bądź tylko okresowo w  danym miejscu. 

Łatwość i  szybkość montażu na wyzna-

czonym przez inwestora terenie (np. placu 

budowy) czyni urządzenia w  pełni mo-

bilnymi. Każdy system myjący może też 

być zasilany przez agregat prądotwórczy 

i  pracować w  obiegu zamkniętym wody. 

Jest to szczególnie korzystne w przypadku 

zastosowania myjni na placach budów, na 

których nie istnieje jeszcze żadna infra-

struktura elektryczna.

Jak pracuje taka myjnia? Wjazd cięża-

rówki lub innego pojazdu wykrywany jest 

najczęściej przez czujnik lub fotokomórkę, 

co powoduje automatyczne uruchomienie 

urządzenia. W czasie powolnego przejazdu 

przez platformę myjącą z dyszami umiesz-

czonymi na dnie i z boków urządzenia 

podawana jest duża ilość wody pod ciśnie-

niem nie większym niż 2,5 bara, co gwa-

rantuje mycie do wysokości 1,2÷1,5 m bez 

wypłukiwania brudów ropopochodnych 

(główna zasada). System dysz wykonanych 

np. z mosiądzu lub stali nierdzewnej za-

mocowany jest tak, aby nie uszkodzić opon 

pojazdów. Wypłukane zanieczyszczenia 

opadają na dno zbiornika umieszczonego 

pod (rzadziej obok) platformą. Zbiornik ten 

z  reguły podzielony jest na dwie komory: 

sedymentacyjną i pompową. W  komorze 

brudnej następuje grawitacyjna separacja 

zanieczyszczeń stałych, które następnie są 

usuwane poza zbiornik przy pomocy prze-

nośnika zgrzebłowego. Po grawitacyjnym 

oczyszczeniu z  zanieczyszczeń woda jest 

ponownie kierowana do pomp podających 

i  używana do mycia. Pompy podające wy-

konuje się w specjalnej konstrukcji do pracy 

z wodą zanieczyszczoną zanieczyszczeniami 

stałymi.

Rynek tego typu urządzeń oferuje naj-

częściej rozwiązania w całości ocynkowane 

wraz z cynkowanymi elementami toru jaz-

dy pojazdu łącznie z  najazdami/zjazdami. 

Gwarantuje to dużą trwałość antykorozyjną 

urządzenia. Po bokach urządzenia powin-

ny znajdować się burty chroniące przed 

Apriva mobilna DTW 310 wykorzystywana jest 
na licznych budowach na terenie naszego kraju. Insta-
lacja wyposażona jest w rampy najazdowe, dzięki 
czemu nie jest wymagane wykonanie posadowienia. 
Proces mycia jest realizowany z wykorzystaniem dysz 
umiejscowionych z boku (w dwóch rzędach) oraz na 
dole, pod przejeżdżającym pojazdem.

Moby Dick 939 Ultra to myjnia najazdowa z mechanicznym 
wybieraniem osadów za pomocą przenośników zgrzebło-
wych, dozownikiem fluktuantu i stacją pomp. Jest 
bezobsługowa. Włącza się automatycznie po wjechaniu 
pojazdu. Woda pracuje w obiegu zamkniętym. 
Co jakiś czas należy jedynie uzupełnić fluktuant i wybrać 
zanieczyszczenia ze zbiornika osadu.

Myjnie firmy Frutiger świetnie 
spisują się podczas pracy w trudnych 
kopalnianych warunkach. Wielokrotnie 
udowodniły, że doskonale radzą 
sobie z usuwaniem występujących 
tam zanieczyszczeń, a przy tym 
charakteryzują się dużą żywotnością.

www.truck-van.pl
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dobór musi być przeprowadzony indywidu-

alnie dla danej lokalizacji. Do obiegu wody 

wpuszczane są także bakterie tlenowe ży-

wiące się zanieczyszczeniami i  eliminujące 

nieprzyjemny zapach.

Zbiorniki zaleca się stosować o  maksy-

malnie dużej pojemności czynnej tak, aby 

wydłużyć okres sedymentacji, co pozwala na 

dokładniejsze oczyszczenie krążącej w ukła-

dzie wody. Mycie błota błotem nie ma więk-

szego sensu, a taka sytuacja zachodzi w części 

rozwiązań proponowanych na rynku.

Na życzenie można uzupełnić urządzenie 

np. o  system zraszania karoserii, zbiorniki 

sedymentacyjne różnych pojemności, rucho-

me systemy dysz, suszarki, separatory oleju, 

kontenery na szlam, system dezynfekcji (nie-

zbędny przy zastosowaniach w przetwórstwie 

i składowaniu odpadów), światła sygnalizacyj-

ne jedź/stój, moduł podgrzewania zbiornika 

(grzałka niskotemperaturowa podgrzewająca 

wodę w  zbiorniku celem umożliwienia pra-

cy myjni w  temperaturach ujemnych nawet 

poniżej –10°C) oraz wiele innych rozwiązań, 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Myjnia do kół i podwozi, jako urządzenie 

jest stosunkowo mało skomplikowana. Na 

skutek ujednolicenia prawa na obszarze UE, 

także w Polsce staje się koniecznością dbanie 

o czystość pojazdów opuszczających kopalnie, 

kamieniołomy, żwirownie i place budowy. Nie 

tylko ze względu na ich walory estetyczne, 

ale także na komfort pobliskich mieszkań-

ców. Dzięki takiej myjni mamy pewność, 

że pojazdy wyjeżdżające z  placów budów są 

czyste, co niewątpliwie wpływa nie tylko na 

wizerunek fi rmy, ale także na bezpieczeństwo 

innych użytkowników. Na zakończenie nale-

ży wspomnieć o istnieniu w tej branży rynku 

urządzeń wynajmowanych. Takie rozwiązanie 

jest wygodne, ponieważ po zakończeniu in-

westycji można zdać myjkę do dostawcy i za-

pomnieć o kosztach jej zakupu. ▐

Michał Mariański
Fot. Frutiger Polska, Sultof, 

Apriva, Vacat-Technika

rozpryskiwaniem wody poza pole mycia. 

Długość platformy jest tak dobierana, aby 

koło w  czasie przejazdu wykonało liczbę 

obrotów gwarantującą dokładne usunięcie 

zanieczyszczeń z bieżnika. 

Od 30 litrów

Ponieważ tego typu urządzenia pracu-

ją w  obiegu całkowicie zamkniętym, nie 

wymagają wykonywania przyłącza kanali-

zacyjnego. Zasilanie w  wodę jest potrzeb-

ne jedynie w  celu jej uzupełniania. Dzięki 

napowietrzaniu wody średnie jej zużycie 

kształtuje się na poziomie 30 l/sek. na jeden 

pojazd. W  celu poprawienia i  przyspiesze-

nia oczyszczania wody krążącej w układzie 

stosowane są specjalne systemy fl okulacji 

i/lub koagulacji. Należy podkreślić, że do-

bór chemikaliów stosowanych w  tym pro-

cesie jest niezwykle istotny dla poprawnego 

jego przebiegu. Zazwyczaj stosuje się środki 

ogólnego przeznaczenia, nierzadko jednak 

Firma Vacat-Technika z okolic Kielc oferuje urządze-
nia firmy Geowell. DK-G03EX to korzystna cenowo 
wersja podstawowa znajdująca zastosowanie 
w piaszczystym otoczeniu oraz przy lekkim obciążeniu 
od 100 do 200 pojazdów dziennie. Nie wymaga 
infrastruktury ściekowej. Szlam gromadzony jest 
w specjalnym kontenerze. Myjka jest ocynkowana 
ogniowo. Można ją zabudowywać bez konieczności 
wznoszenia fundamentów.

Myjki rolkowe składają się z walców 
obrotowych, które wprowadzane są w ruch 
poprzez najechanie pojazdu na czujnik 
uruchamiający. W tym czasie koła są myte 
z zanieczyszczeń wodą podawaną z zespołu 
dysz umieszczonych tak, aby oprócz 
powierzchni czołowych były również myte 
powierzchnie boczne oraz felgi. Po kolei są 
myte wszystkie osie pojazdu.

DTW 241 Grating to podstawowy model ofero-
wany przez Aprivę. Czyszczenie kół i podwozi 
realizowane jest przez natrysk wody pod 
ciśnieniem 2÷4 bar z tryskaczy umieszczonych 
w podłodze oraz na bokach myjki. Mycie jest 
realizowane podczas powolnego przejazdu przez 
myjkę z prędkością ok. 5 km/h. W zależności 
od potrzeb długość myjąca urządzenia, dzięki 
modułowemu charakterowi może wynieść 4 m. 

Wydajność wszystkich tego typu urządzeń uzależniona jest od typu i rodzaju 
zabrudzenia. Najmniejsza wydajność rozpoczyna się od kilkudziesięciu pojazdów 
na jedną zmianę, zaś maksymalna może liczyć nawet 1000. Ponieważ długość 
platformy zapewnia co najmniej trzykrotny obrót koła podczas przejazdu przez 
nią, prędkość jazdy pojazdów może być relatywnie wysoka.

Paleta myjni MobyDick opiera się na 7 podstawowych modelach, ale 
jest możliwość przygotowania zmodyfikowanych wersji specjalnych. 
Takie wersje są opracowywane na potrzeby mycia kół podwozi 
wozideł technicznych, a także gąsienic specjalistycznego sprzętu 
pracującego w kamieniołomach, kopalniach kruszyw i na budowach.
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Gotowe na wszystko

Nowa  
seria opon  

do samochodów  
 

jazdy po drogach i w terenie

BRIDGESTONE POLSKA



W  kwietniu br. uczestniczyliśmy w jaz-

dach testowych zorganizowanych 

pod hasłem „Ride & Drive”. Poru-

szaliśmy się w  okolicach urokliwej miejsco-

wości Sitges w hiszpańskiej Katalonii. Zapre-

zentowano nam szeroką gamę zabudowanych 

podwozi w nowych wydajnych wersjach – od 

ciągnika siodłowego na LF-ie, przez kilka spe-

cjalistycznych nadwozi na CF-ach (hakowiec, 

zabudowa chłodnicza), a  kończąc na XF-ie 

w wyjątkowo niskiej konfi guracji low-deck.

Wyposażenie godne XF-a

W  gamie LF dzieje się naprawdę dużo. 

Nowe spoilery kabiny zapewniają niższe zu-

życia paliwa nawet o 4%. W najlżejszych wa-

riantach (7,5÷2 t) powiększono rozstawy osi 

do 6,7 m, a w 19-tonowym nawet do 6,9 m, co 

umożliwia transport ładunków o długości do 

9 m. Oznacza to również znaczny wzrost ob-

jętości przewożonego ładunku – teraz zestaw 

przestrzenny typu tandem o długości 18,75 m

może osiągać pojemności rzędu 120 m3. 

Nowe, większe rozstawy osi umożliwiają za-

mówienie zbiorników paliwa o  pojemności 

nawet 1240 l. Oznacza to znacznie większy 

zasięg operacyjny pojazdu i  przekłada się na 

korzyści fi nansowe, ponieważ paliwo można 

tankować w miejscach, gdzie ceny są najniższe. 

Udoskonalenia objęły także miejsca, 

do których zagląda się znacznie rzadziej. 

W 4,5-litrowym silniku Paccar PX-5 obni-

żono zużycie paliwa o 5%, natomiast 6,7-li-

trowy silnik Paccar PX-7 jest teraz dostępny 

również ze zautomatyzowaną 12-biegową 

skrzynią biegów AS-Tronic. 

Pojazdy z serii LF 2016 (od 8 t dmc oraz 

z  zawieszeniem pneumatycznym na tylnej 

osi) są teraz standardowo wyposażone w za-

awansowany układ awaryjnego hamowania 

(AEBS), układ ostrzegania przed zderzeniem 

(FCW), tempomat adaptacyjny (ACC) oraz 

układ ostrzegania przed opuszczeniem pasa 

ruchu (LDWS). Układy AEBS i  FCW po-

magają w uniknięciu kolizji. Automatycznie 

zmniejszają prędkość lub wyhamowują po-

jazd, tak aby uniknąć kolizji lub ograniczyć 

jej konsekwencje. Z  kolei tempomat ada-

ptacyjny (ACC) automatycznie dostosowuje 

prędkość jazdy do pojazdu jadącego z przo-

du. Dzięki temu między dwoma pojazdami 

zostaje utrzymana bezpieczna odległość. 

Pozwala to na maksymalne wykorzystanie 

funkcji tempomatu i w efekcie zmniejszenie 

zużycia paliwa. Z  kolei układ ostrzegania 

o opuszczeniu pasa ruchu (LDWS) wykorzy-

stuje kamerę umieszczoną za przednią szybą. 

All inclusive
DAF konsekwentnie opracowuje swoje ciężarówki pod kątem najwyższej 
zyskowności. Tegoroczne udoskonalenia serii LF, CF oraz XF idealnie wpisują się 
w założenia filozofii DAF Transport Efficiency.

Spoilery dachowe i zakabinowe do modeli LF są lepiej 
dopasowane do zabudów o szerokości od 2,5 do 2,55 m 

i zapewniają do 4% niższe zużycie paliwa. Przy zamówieniu 
nadwozia typu „Aerobody” z zaokrąglonym dachem i jeździe 

z prędkością 85 km/h oszczędności rosną do prawie 8%.

Trzyosiowy DAF CF jest obecnie dostępny z nowym, lekkim 
silnikiem Paccar PX-7, dwoma skrzyniami biegów oraz trzecią 
osią skrętną wyraźnie poprawiającą manewrowanie. Ładow-
ność takiej wersji jest o ok. 6 t większa niż w wersji 2-osiowej.

Przy włączonym trybie cichym, poziom 
hałasu emitowanego przez modele Silent nie 
przekracza 72 dB (A), co oznacza, że spełniają 
one wymogi certyfikacji typu „Quiet Truck”.
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Gdy dochodzi do nieumyślnego opuszczenia 

pasa ruchu przez pojazd, rozlega się dźwię-

kowy sygnał ostrzegawczy. 

Na trzech osiach

Holendrzy wprowadzili taż serię trzy-

osiowych podwozi 6×2 do serii CF w konfi -

guracji z silnikiem Paccar PX-7. Pozwala to 

połączyć większą ładowność z  obiektywnie 

niedużym silnikiem o mocy 283 lub 314 KM. 

W porównaniu z większym silnikiem MX-11 

zmniejszona została masa własna ciężarówki 

o 500÷600 kg, co przełożyło się na zwiększe-

nie ładowności do prawie 19 t i dopuszczal-

nej masy całkowitej zestawu do 32 t.

Nowy model CF może otrzymać teraz tak-

że kierowaną oś wleczoną o nośności 7,5 t

z  ogumieniem montowanym pojedynczo, 

umieszczoną za 13-tonową tylną osią na-

pędową. Taka wersja spisuje się doskona-

le, gdy trzeba manewrować na niewielkiej 

przestrzeni. Dostępne będą również wersje 

do ciężkich zastosowań wyposażone w  oś 

wleczoną z ogumieniem bliźniaczym.

Dzięki nowym wersjom LF, CF i  XF Si-

lent pojazdy te mogą być wykorzystywane 

w dystrybucji 24 godziny na dobę, nawet gdy 

obowiązują ograniczenia w emisji hałasu. Po 

naciśnięciu przycisku „Silent” kierowca uak-

tywnia „tryb cichy”, w ramach którego opro-

gramowanie silnika przełącza się na program 

ograniczający moment obrotowy i  prędkość 

obrotową silnika, a także umożliwiający prze-

łączanie biegów przy niższych prędkościach 

obrotowych silnika. W rezultacie poziom ha-

łasu generowany przez modele Silent nie prze-

kracza 72 dB (A), co oznacza, że spełniają one 

wymogi certyfi kacji jako „Quiet Truck”. Tym 

samym, oznacza to, że seria Silent może pobić 

pod względem hałasu nawet auta z silnikami 

gazowymi. Wszystkie wersje Silent dostępne 

są na życzenie w różnych konfi guracjach. 

Niżej się nie da

DAF rozszerzył też gamę swoich modeli 

o nowe ciągniki niskopodłogowe, w których 

siodło znajduje się na wysokości zaledwie 

91 cm. Umożliwia to zastosowanie naczep 

o wysokości wewnętrznej wynoszącej 3 m. 

Można więc podczepić naczepy o objętości 

przekraczającej 100 m3, jak również ułożyć 

w  jednym stosie 3 standardowe pojemniki 

o  pojemności 1 m3, stosowane w  branży 

motoryzacyjnej. 

Wysokość siodła wynoszącą 91 cm uzy-

skano częściowo poprzez montaż siodła 

o  wysokości 140 mm. To o  22 mm mniej 

niż w przypadku siodła 162 mm stosowa-

nego w  dotychczasowych wersjach cią-

gników niskopodłogowych. Wysokość 

ta została dodatkowo obniżona poprzez 

montaż opon niskoprofi lowych. Na przy-

kład na osiach tylnych stosowane są opony 

315/45 R22,5, z  przodu natomiast mogą 

być opony w  dotychczasowym rozmiarze 

355/50 R22,5 lub w nowym 375/45 R22,5. 

Te ostatnie zostały opracowane w  ramach 

współpracy fi rm DAF i  Goodyear i  będą 

dostępne wyłącznie w  ofercie fi rmy DAF. 

Podstawową zaletą takiego rozwiązania 

jest to, że tył ciągnika będzie nieznacznie 

obniżony ze względu na opony o  mniej-

szym rozmiarze. W rezultacie można uzy-

Zbigniew Kołodziejek, 
marketing manager DAF Trucks Polska

Filozofia DAF Transport Efficiency oparta jest na kompleksowej ofer-
cie produktów i usług, a jej celem jest zapewnienie jeszcze wyższego 
zwrotu z każdego kilometra, poprzez obniżenie kosztów i optymaliza-
cję dostępności pojazdów. Liczne udoskonalenia, które pojawiły się 
w serii LF 2016, są istotnym krokiem ku polepszeniu wydajności także 
pojazdów pracujących w dystrybucji. Udoskonalone zespoły napędo-
we, nowy pakiet aerodynamiczny i jeszcze większy wybór rozstawów 
osi oraz zbiorników paliwa umożliwiają uzyskanie większego zwrotu 

z kilometra. Większość pojazdów LF 2016 jest standardowo wyposażona w najnowsze techno-
logie zwiększające komfort i bezpieczeństwo, w tym układy AEBS, FCW, ACC i LDWS. Oczy-
wiście kluczowe zalety tej najlżejszej serii pozostały niezmienione: wysoka ładowność dzięki 
niskiej masie pojazdu, dobra zwrotność zapewniana przez najmniejszy promień skrętu w tej 
klasie pojazdów, wysoki komfort i prosta obsługa, którą tak cenią sobie kierowcy.

Silnik Paccar PX-5 o pojemności 4,5 l 
zużywa teraz do 5% mniej paliwa dzięki 
udoskonalonemu oprogramowaniu i lepszemu 
zarządzaniu temperaturą i powietrzem w układzie 
dodatkowego oczyszczania spalin.

Silnik Paccar PX-7 można zamówić w połączeniu 
z 12-biegową zautomatyzowaną skrzynią biegów 
AS-Tronic. W porównaniu np. do 6-biegowej 
skrzyni, przekładnia ta pozwala zwiększyć limit 
dmc zestawu nawet do 32 t.

Wzornictwo kabin nie pozostawia wątpliwości, 
że pojazdy należą do rodziny holenderskiego 
producenta. Gruba, dobrze leżąca w dłoniach, 
kierownica to jeden ze znaków rozpoznawczych.

Asystent dodawany do modeli LF, CF i XF przekazuje 
kierowcy szczegółowe informacje na temat zużycia 
paliwa, sposobu hamowania oraz efektywności 
przewidywania sytuacji na drodze.

Do zmniejszenia hałasu w wersji Silent 
przyczynia się również skrzynia biegów, 
a dokładnie specjalnie opracowana 
dźwiękochłonna obudowa.

www.truck-van.pl

5/2016 35TruckTruckVanVan&

DYSTRYBUCYJNEDYSTRYBUCYJNEPrezentacjaPrezentacja



gwarantował takie właściwości trakcyjne. 

Ciężarówka nie miała tendencji do podska-

kiwania na poprzecznych nierównościach 

czy pokonywanych przejazdach kolejowych. 

Panoramiczna przednia szyba i  zestaw lu-

sterek wstecznych zapewniały bardzo dobrą 

widoczność we wszystkich kierunkach, co 

ułatwiało prowadzenie samochodu. Pojazd 

wyróżniały tryb Silent oraz super wypo-

sażenie rodem z  górnej półki ciągników 

siodłowych. Po wciśnięciu przycisku „tryb 

cichy” włącza się program, który ogranicza 

moment obrotowy oraz prędkość obrotową 

silnika, a zmiana biegów następuje przy niż-

szych obrotach silnika. Jazda w  tym trybie 

przypomina trochę „tryb eco”, gdyż zmniej-

sza się jednocześnie dynamika pojazdu. 

Wolumen zmniejszonego hałasu jest oczy-

wiście odczuwalny dla ludzkiego ucha.

Nowoczesną tablicę rozdzielczą wyposa-

żono w elektroniczny wyświetlacz z funkcją 

Driver Performance Assistant, która wska-

zywała aktualne zużycie paliwa, przebytą 

drogę na danym etapie, średnią prędkość, 

ocenę jazdy kierowcy wyznaczoną procen-

towo oraz aktywowane dodatkowe syste-

my wspomagające bezpieczeństwo. Pojazd 

zaopatrzony był także w  zintegrowaną 

nawigację, pomocną przy wyszukiwaniu 

kolejnych adresów dostaw. Wyświetlacz 

z  asystentem nie tylko pomagał kierowcy 

utrzymać możliwie jak najniższy poziom 

zużycia paliwa, ale pozwalał na odczyty-

wanie informacji dotyczących tachografu, 

liczby godzin jazdy, zaplanowanych prze-

glądów serwisowych, a  nawet zabudowy. 

Informacje dotyczące zabudowy mogą być 

wyświetlane na wyświetlaczu głównym np. 

gdy dźwig załadowczy nie jest całkowicie 

złożony lub wysuwane podpory nie są za-

bezpieczone. Jest to możliwe dzięki udosko-

nalonej komunikacji między podwoziem 

a  zabudową, co np. pozwala przesyłać do 

zabudowy informacje o  neutralnym poło-

żeniu skrzyni biegów. Dodatkowo prędkość 

obrotowa przystawki PTO i  silnika mogą 

być monitorowane za pomocą centralnej 

magistrali CAN pojazdu z zabudowy i kabi-

ny, co pozwala zapewnić maksymalny po-

ziom wygody i wydajności. Krótko mówiąc 

to był LF w wersji „full wypas”.

DAF CF wyposażony w 3-skrętną oś z sil-

nikiem PX-7 pozwalał na manewry w  cia-

snych miejscach, bo ograniczał promień 

skrętu auta. Układ pracował bardzo prze-

widywalnie, co oznaczało, że po krótkim 

zapoznaniu się z  ciężarówką można było 

szybko ocenić, czy dany zaułek lub podjazd 

jest w zasięgu możliwości manewrowych ta-

kiego CF-a. To bardzo ważna zaleta, która 

dotyczy zaledwie kilku procent ciężarówek. 

Należy pamiętać o  jednej podstawowej 

sprawie – rzadko kiedy to kierowca dobiera 

auto – w  98% decyzję podejmuje szef, bio-

rąc przede wszystkim pod uwagę rachunek 

ekonomiczny. Dlatego DAF oferuje coraz 

bardziej wyrafi nowane rozwiązania transpor-

towe i jedne z bardziej niezawodnych samo-

chodów ciężarowych na rynku. Obecnie już 

każdy holenderski pojazd powstaje w oparciu 

o program DAF Transport Effi  ciency. ▐

Michał Mariański
Fot. DAF, M. Mariański

skać więcej miejsca między ramą podwozia 

i  przodem naczepy, co ma ogromne zna-

czenie podczas manewrowania w  dokach 

załadunkowych oraz podczas wjazdów na 

promy i zjazdów z nich.

5 gwiazdek na pokładzie

W  trakcie prezentacji zdecydowałem 

się na trasę dystrybucyjną, wiodącą przez 

okoliczne miejscowości oraz trasę przygo-

towaną specjalnie pod przewozy średnio-

dystansowe obejmującą drogi szybkiego 

ruchu wzbogacone o liczne wspinaczki pod 

wzniesienia i  zjazdy z  nich. Idealnie paso-

wały więc tu nowe modele LF i CF.

Najmniejszego DAF-a  napędzał silnik 

PX-5 osiągający moc 184 KM. 6-biegowa 

zautomatyzowana skrzynia As-Tronic po-

zwalała na bardzo sprawne poruszanie się 

w zabudowie miejskiej i drogach lokalnych, 

a  deklarowana moc zapewniała mu nie-

zwykłą dynamikę. Zwarta sylwetka, a także 

układ kierowniczy zapewniający duży kąt 

skrętu pozwalały na precyzyjne prowadze-

nie pojazdu i  bezpieczne manewrowanie 

w  ciasnych uliczkach. Rozstaw osi 4,65 m 

Obniżenie wysokości siodła z 96 do 91 cm uzyskano częściowo poprzez 
montaż siodła o wysokości 140 mm. To o 22 mm mniej niż w przypadku 
siodła 162 mm stosowanego w dotychczasowych wersjach ciągników low 
deck. Dodatkowo konieczne były wyjątkowe, niskoprofilowe opony.

DAF oferuje już także ciągniki siodłowe LF z rozstawem osi 3,13 m 
z 4,5-tonową osią przednią z zawieszeniem parabolicznym 
i tylną z pneumatycznym o nośności 9,8 t. Techniczna dopuszczalna 
masa takiego zestawu to 21 t.

Cichy, 19-tonowy model CF Silent był wy-
posażony w oszczędny silnik MX-11 o mocy 
396 KM sprzężony ze zautomatyzowaną, 
12-biegową skrzynią biegów AS-Tronic. 
Sprawna, płynna praca skrzyni zaskakuje od 
samego startu CF-em.

Nabywca może wybierać spośród pojazdów 
kompletnych, jak i pod zabudowę. Ich modułowa 
konstrukcja pozwala na swobodne rozmieszczanie 
układu SCR, zbiorników paliwa i akumulatorów. 
Korzystają z tego producenci zabudów, m.in. polski 
Konar, który dostarczył prezentowany zestaw.

www.truck-van.pl
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Celem konstruktorów było obniżenie 

kosztów eksploatacji, a  jednocześnie 

zapewnienie użytkownikowi oto-

czenia sprzyjającego wykonywaniu różno-

rakich obowiązków związanych z  pracą. 

Zużycie paliwa jest niższe nawet o  8% niż 

poprzednio. Nie darmo slogan reklamowy 

najnowszego Daily odwołuje się do „in-

stynktu biznesowego” dostawczego Iveco. 

Trening kierowcy

„Dostawczego” w szerokim sensie. Okre-

ślenie to nie wyczerpuje możliwości Daily. 

Nowe akcesoria zwiększają jego użytecz-

ność w zakresie dotychczas niespotykanym. 

Oszczędność jest wpisana w jego konstruk-

cję, a jakby tego było mało, Daily podsuwa 

dodatkowe narzędzia, których stosowanie 

przyczynia się do dalszej obniżki kosztów. 

Do samochodów wyposażonych w nowe, 

cyfrowe radio DAB proponowana jest apli-

kacja na urządzenia mobilne Daily Bussines 

Up. Dzięki niej za pośrednictwem Blue-

tooth można nawiązać łączność z  samo-

chodem i monitorować jego funkcje. W ra-

mach Bussines Up dostępna jest nawigacja 

Sygic ze szczegółowymi mapami 3D i  bie-

żącymi informacjami o  ruchu drogowym, 

utrudnieniach i  objazdach. Z  nawigacją 

Sygic powiązany jest system telematyczny 

Fleetwork. Usprawnia on zarządzanie pra-

cą pojazdu i  ogranicza „puste” przebiegi. 

Informuje m.in. o  aktualnym położeniu 

pojazdu i  umożliwia śledzenie transporto-

wanych przezeń przesyłek. Aplikacja za-

pewnia szybką łączność z  całodobowym 

Iveco Assistance oraz pozwala śledzić ter-

miny przeglądów i odbierać powiadomienia 

o  najbliższej, planowej wizycie w  serwisie. 

W razie potrzeby można skorzystać z infor-

macji o położeniu i danych teleadresowych 

najbliższych, autoryzowanych serwisów, 

albo zajrzeć do intuicyjnie zorganizowanej 

instrukcji obsługi pojazdu. Ponadto system 

ułatwia korzystanie z funkcji smartfona, np. 

wykonywanie połączeń, pisanie sms-ów czy 

wyszukiwanie i odtwarzanie plików. 

Nowością przeszczepioną z  ciężarówek 

wykonujących przewozy na długich dy-

stansach jest system DSE (ang. Driving 

Style Evaluation). Ocenia on styl jazdy 

kierowcy pod kątem niskiego zużycia pali-

wa i  wspiera go w  doskonaleniu bezpiecz-

nej i  ekonomicznej jazdy, chwaląc i  ganiąc 

w poszczególnych „dyscyplinach”, takich jak 

np. płynność jazdy mierzona częstością i in-

tensywnością wciskania pedałów gazu i ha-

mulca. Stosowanie się do zaleceń systemu 

DSE może zaowocować 15-procentowym 

spadkiem spalania. 

Wymienione dodatki należą do „mięk-

kich” umiejętności Daily, które znakomicie 

ułatwiają mu poruszanie się w  obecnym 

środowisku biznesowym, wymagającym 

dużej elastyczności, szybkości reakcji oraz 

korzystania z każdej okazji do zaoszczędze-

nia nakładu pracy i kosztów. 

Zbędny opór

Nowy Daily przyczynia się do zwięk-

szenia wydajności przewozów również 

w  tradycyjny sposób. Jest to wynik dalszej 

optymalizacji znanych, 4-cylindrowych, 

wysokoprężnych jednostek napędowych 

o  pojemności 2,3 (typ F1A) i  3 l (F1C). 

Obecnie zakres ich mocy wynosi od 116 do 

205 KM (wg zaokrąglonych oznaczeń mo-

deli: 120÷210 KM). Maksymalny moment 

obrotowy to 320÷470 Nm. W  gamie nie-

zmiennie pozostaje 136-konny silnik gazo-

wy oraz elektryczny Iveco Daily Electric. 

Przykład idzie z góry
Najnowszy Daily Euro 6 łączy dwa światy. Znajdziemy w nim rozwiązania z luksusowych 
samochodów osobowych oraz długodystansowych ciężarówek. 

Najnowsze Daily występuje również w znanej z dos-
konałych własności terenowych odmianie 4×4. 
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Silnik F1A ma lżejszy blok, skrzynię 

korbową ze stopów lekkich, czopy korbo-

we o  mniejszej średnicy oraz lżejsze kor-

bowody. Konstruktorzy obniżyli opory 

wewnętrzne oraz zoptymalizowali układ 

chłodzenia. Silnik jest lżejszy o  około 6%, 

czyli 14 kg. Wtrysk Multijet II również zo-

stał dopracowany, a  ponadto zastosowano 

pompę oleju o zmiennej wydajności. Suma 

tych rozwiązań stanowi istotną część wspo-

mnianego na wstępie spadku spalania o 8%. 

Poza wysokociśnieniowym, silnik F1A 

ma również niskociśnieniowy układ EGR, 

w  którym gazy spalinowe są odzyskiwane 

po przejściu przez turbinę i fi ltr cząstek sta-

łych. Następnie są schładzane i  powtórnie 

kierowane do cylindrów. Niskociśnieniowy 

obwód EGR sprzyja oczyszczeniu większej 

porcji spalin i ograniczeniu emisji tlenków 

azotu w  każdym niemal momencie pracy 

silnika. Aby się ich pozbyć jeszcze skutecz-

niej, zastosowano katalizator NSC (NOx 

Storage Cataylst), który wychwytuje i  re-

dukuje tlenki azotu do wodoru, dwutlenku 

węgla i wody. 

Większy silnik F1C wyposażono we 

wtryskiwacze podające paliwo pod ci-

śnieniem dochodzącym do 2000 bar oraz 

katalizator SCR, redukujący tlenki azotu. 

Podobnie jak w mniejszym dieslu, zmiany 

te przyniosły polepszenie osiągów, przede 

wszystkim maksymalnego momentu ob-

rotowego przy jednoczesnym obniżeniu 

spalania i pozostaniu w zgodzie z wymo-

gami normy Euro 6. Z początkiem 2017 r. 

SCR trafi  również do samochodów z silni-

kami F1A. 

Ciekawą opcją jest system EcoSwitch 

PRO, który obniża moment obrotowy silni-

ka w warunkach małego obciążenia, a  tym 

samym przyczynia się do zmniejszenia spa-

lania. 

Inną, godną rozważenia pozycją z  listy 

wyposażenia dodatkowego jest automatycz-

na, 8-biegowa skrzynia Hi-Matic. Wyróżnia 

się wysoką trwałością, a  Iveco szacuje, że 

koszty jej eksploatacji są niższe w  porów-

naniu ze skrzynią ręczną nawet o 10%. Jest 

Jakość gwarantowana

Na zewnątrz nowe Daily wyróżnia się 

zmodyfi kowanym wlotem powietrza, 

w  którym znajdują się obecnie poziome 

„kreski” zamiast „plastra miodu”. Mogą one 

być wyróżnione chromowanymi listwami. 

Do samochodów z  pojedynczym ogumie-

niem tylnej osi można zamówić atrakcyjne 

kołpaki lub felgi z  lekkich stopów, które 

podkreślają jego skądinąd interesujący styl. 

Gama wariantów nadal obejmuje pojazdy 

o dmc od 3,3 do 7,2 t. Furgony mają objętość 

od 7,3 do 19,6 m3. Jest również wygodny 

minibus. W  zależności od wersji i  przewi-

dywanego „środowiska pracy” można do-

posażyć Daily w praktyczne opcje, takie jak 

fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie, 

ogrzewanie niezależne od silnika, wzmoc-

nione zawieszenie lub pneumatyczne zawie-

szenie tylnej osi, system ostrzegający przed 

niezamierzonym zjechaniem z  pasa ruchu 

LDWS, tempomat czy retarder elektro-

magnetyczny. Obfi tująca w  schowki deska 

rozdzielcza może być wzbogacona o  ciem-

nobłękitne, stonowane wstawki, a wśród ak-

cesoriów jest miniaturowy ekspres do kawy. 

Nowe Daily są produkowane we włoskiej 

fabryce w Suzzarze zgodnie ze standardem 

WCM (ang. World Class Manufacturing), 

co jest gwarancją ich wysokiej jakości. ▐

Michał Kij
Fot. J. Dynek, Iveco

dostępna w 3 wariantach dostosowanych do 

sposobu wykorzystywania pojazdu: Urban, 

Regional i  International. Wersja Regional 

oferuje oszczędny tryb pracy Eco oraz na-

stawiony na wysokie osiągi Power. Można 

z nich korzystać stosownie do potrzeb. Hi-

-Matic International ma natomiast wyjątko-

wo „długie”, ostatnie przełożenie, które ma 

charakter nadbiegu. 

Skutkiem zmian konstrukcyjnych jest 

wydłużenie okresów między przeglądami. 

Odstęp między planowymi wizytami w ser-

wisie może dochodzić w  optymalnych wa-

runkach eksploatacji i  przy zastosowaniu 

odpowiedniego oleju do 50 000 km lub 2 lat. 

Ulepszenia w układzie napędowym oraz ha-

mulcowym przyczyniają się do ograniczenia 

kosztów obsługi nawet o 12%. 

Tablica rozdzielcza jest czytelna i ułatwia rozlokowanie drobiazgów, 
jakie zwykle mają przy sobie kierowca i pasażerowie. Niebieskie 
wykończenie należy do opcji, w standardzie jest tradycyjne, czarne. 

System DSE podpowiada 
kierowcy jak prowadzić 
ekonomicznie. 

Dostosowując Daily do zadań, można wyposażyć je m.in. w odpowiednie zawieszenie. 
Tylna oś może być zawieszona pneumatycznie lub mechanicznie. 

Do gamy nowego modelu należą 
również minibusy. 

Jak poprzednio Daily proponuje alternatywne 
źródła napędu: silnik gazowy lub elektryczny. 
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Bez wysiłkuBez wysiłku

Modernizując wnętrze, Ford obrał bar-

dziej zdecydowany kierunek, niż zmienia-

jąc wygląd zewnętrzny. Ranger otrzymał 

wprawdzie nowy, duży wlot powietrza, jed-

nak widoczna jest doza „euroazjatyckiej” 

równowagi. Amerykańskie pikapy Forda 

nadal są bardziej dosadne w wymowie. Jed-

nak w  porównaniu z  tutejszą konkurencją, 

„nasz” Ranger wygląda na niezgorszego 

twardziela. 

Na drodze zachowuje się podobnie, jak 

poprzednik. Silnik wysokoprężny, niezależ-

nie od wersji zapewnia dostatecznie wysoki 

moment obrotowy „z  dołu”, aby kierowca 

nie musiał korzystać z  wysokich obrotów, 

pragnąc jechać sprawnie. Układ przenie-

sienia napędu jest zestrojony „terenowo”, 

przełożenia są duże, co sprawia, że pierwsze 

dwa biegi należą do „silnych”. Nieodłącznie 

związany jest z tym pewien dyskomfort przy 

szybkiej jeździe, której towarzyszą relatyw-

nie wysokie obroty silnika. W najnowszym 

modelu Ford zastosował niższe przełożenie 

przekładni głównej. W modelach 4×2 i 4×4 

z silnikami 130 i 160 KM wynosi ono 3,15. 

Poprzednio najniższe dostępne wynosiło 

3,31, a w 4×4 – 3,55, teraz proponowane jako 

opcja. W  wypadku skrzyni automatycznej 

oraz najmocniejszego silnika 200-konnego, 

przełożenie pozostało bez zmian i  wynosi 

3,73 z „automatem” i 3,55 z ręczną „szóstką”. 

Efekty powinny być widoczne w  niższym 

spalaniu wersji z  podstawowym i  środko-

wym silnikiem, a  także w komforcie jazdy. 

Wolniej „kręcący się” silnik pracuje ciszej. 

Nie ma przeszkód

„Szybsze” przełożenie bynajmniej nie 

osłabia nowego modelu wtedy, gdy potrzeb-

Nowy Ranger jest bardziej oszczędny 

i  oferuje ciekawszy wybór urządzeń 

pokładowych. Wyróżnia się bardziej 

muskularnym stylem, który cały czas podszy-

ty jest doskonałymi własnościami w terenie. 

Szybsza przerzutka

Tym atrybutom samochodu, który „żad-

nej kniei się nie boi” towarzyszy przyjazne, 

wygodne wnętrze. Projektanci nowej tabli-

cy rozdzielczej położyli nacisk na linie po-

ziome, „tuszując” obecność sporej konsoli 

środkowej. Samochód nabrał elegancji, za-

chowując wszystkie dotychczasowe cechy 

praktyczne. Sterowanie układem napędo-

wym nadal jest ulokowane w pobliżu drążka 

skrzyni biegów, a pozostałe przełączniki lo-

gicznie pogrupowano, co ułatwia kierowcy 

orientację. 

Choć Ranger należy do najlepiej sprzedających się Choć Ranger należy do najlepiej sprzedających się 
pikapów w Europie, Ford odświeżył go, aby dawał z siebie pikapów w Europie, Ford odświeżył go, aby dawał z siebie 
jeszcze więcej. jeszcze więcej. 
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ne jest przełożenie raczej „silne”, np. przy 

holowaniu przyczepy. W  parze z  nim na-

stąpił przyrost mocy obu wariantów silnika 

2,2 l. Obecnie osiągają one 130 KM – 330 Nm

lub 160 KM – 385 Nm (poprzednio odpo-

wiednio 125 KM – 320 Nm oraz 150 KM 

– 375 Nm). Moc i  moment największego 

silnika 3,2 l pozostały bez zmian: 200 KM 

– 470 Nm. Wybór skrzyń biegów także jest 

taki, jak wcześniej. Nadal podstawę stanowi 

ręczna z 6 przełożeniami, a do silników 160 

i 200 KM można zamówić alternatywnie au-

tomatyczną, także 6-biegową, potencjalnie 

nader oszczędną, gdyż dwa ostatnie przeło-

żenia to nadbiegi. 

Układ przeniesienia napędu odmiany 

4×4 także się nie zmienił. Występuje w nim 

skrzynia rozdzielcza z reduktorem o przeło-

żeniu 2,48, a w ramach opcji elektroniczna 

blokada mechanizmu różnicowego tylnego 

mostu. Sterowanie napędem odbywa się za 

pomocą pokrętła z pozycjami: 2H – napęd 

tylnej osi, 4H – napęd 4×4 oraz 4L – 4×4 

z  reduktorem. Między napędem jednej 

(2H), a obu osi (4H) można przełączać pod-

czas jazdy z prędkością do 120 km/h. Blo-

kada mostu jest częścią pakietu Off -Road 

w cenie 2200 zł netto, który obejmuje rów-

nież stalowe osłony sinika, skrzyni biegów 

i zbiornika paliwa. 

Pomocą, nie tylko w  terenie, służy sys-

tem ułatwiający ruszanie na wzniesieniu 

HLA, zarówno na biegu do jazdy do przo-

du, jak i  wstecznym oraz układ automa-

tycznie przyhamowujący auto na zjeździe 

HDC. Oba są częścią standardowo mon-

towanego układu ESC, który obejmuje 

również układ stabilizacji z  kompensacją 

w  zależności od obciążenia pojazdu LAC, 

układ kontroli znoszenia holowanej przy-

czepy TSC, układ wspomagania nagłego 

hamowania EBA, funkcję ostrzegania in-

nych użytkowników drogi o gwałtowanym 

hamowaniu EBL oraz system przeciwdzia-

łający przewróceniu się pojazdu ROM. 

W układzie hamulcowym są wentylowane 

 „tarcze” z przodu i „bębny” z tyłu. 

Standardem w Rangerze jest napęd 4×4, 

wersja tylnonapędowa 4×2 występuje jedy-

nie w  stricte roboczym wariancie z  krótką 

kabiną Single Cab. Oprócz niej Ford propo-

nuje wydłużoną Rap Cab (poprzednio nazy-

waną Super Cab) z  dwuosobową ławeczką 

z tyłu oraz długą, 5-osobową Double Cab. 

Numer jeden

Mniejszemu zużyciu paliwa sprzyja wpro-

wadzony w nowym pikapie elektryczny sys-

tem wspomagania układu kierowniczego. 

Zarazem prowadzenie jest dzięki niemu 

wygodniejsze. Wspomaganie przystosowuje 

się do prędkości jazdy. Przy manewrowaniu 

czy jeździe terenowej pozwala obracać kie-

rownicą prawie „małym palcem”. Przy szyb-

kiej jeździe szosowej usztywnia się i  przy-

czynia do stabilnego zachowania auta, także 

w  subiektywnym odczuciu prowadzącego. 

Ford jest wysoki, zawieszenie złożone z po-

dwójnych wahaczy poprzecznych ze spręży-

nami śrubowymi na przedzie i sztywnej osi 

na resorach piórowych z tyłu w połączeniu 

ze standardowym ogumieniem o  uniwer-

salnym charakterze powoduje, że nie jest 

to autostradowy „ścigacz”. Toleruje nagłe 

zmiany kierunku ruchu, ale trzeba liczyć 

się z większymi niż w innych samochodach 

sensacjami z tym związanymi. Nowy układ 

wspomagania redukuje je. 

Na liście opcji pojawiły się inteligentny 

tempomat ACC z systemem Pre-Collision 

Assist zawierającym układ wspomaga-

jący utrzymanie pojazdu na pasie ruchu 

(Lane Keeping System), automatycznego 

sterowania światłami drogowymi (Auto 

High Beam), monitorowania koncentracji 

kierowcy (Driver Alert), rozpoznawania 

znaków drogowych (Traffi  c Sign Reco-

gnition) oraz automatyczne refl ektory, 

automatycznie sterowane wycieraczki 

z  czujnikiem deszczu i  automatycznie 

ściemniające się lusterko wsteczne. Tym 

sposobem Ranger wzbogacił się o akceso-

ria znane z  aut wysokiej klasy. Całość za 

3600 zł netto. 

W  najbogatszym wariancie wyposażenia 

Wildtrak seryjnie instalowany jest najbo-

gatszy zestaw informacyjno-rozrywkowy 

zawierający system nawigacji satelitarnej 

CD/SD z Ford SYNC 2 i kolorowy, 8-calo-

wy wyświetlacz dotykowy. Wyposażony jest 

wprawdzie w  sterowanie głosowe, ale po 

polsku, póki co, nie rozumie. 

Są 4 standardy wyposażenia: XL, XLT, Li-

mited i Wildtrak, ale ich dostępność zależy 

m.in. od typu wybranej kabiny. Najtańsza 

wersja Single Cab 4×2 kosztuje 79  900 zł 

netto, najbogatsza Double Cab 4×4 Wild-

trak z 200-konnym silnikiem i „automatem” 

– 137 300 zł netto. 

W  2015 r. Ranger wybił się na pierwsze 

miejsce w sprzedaży pikapów, zliczanej w 20 

europejskich krajach, gdzie Ford of Europe 

raportuje wyniki sprzedaży. Są wśród nich 

kluczowe rynki takie jak: Niemcy, Francja, 

Wielka Brytania oraz kraje naszego regio-

nu, w tym Polska. Ogółem w ubiegłym roku 

Ford sprzedał w Europie 27 300 sztuk Ran-

gera, co oznacza wzrost o 27% w porówna-

niu z  2014. U  nas nabywców znalazły 432 

sztuki, co również dało Rangerowi pierwsze 

miejsce z udziałem w rynku 25,3%. 

Unowocześniony pikap Forda zjawia się 

w samą porę, aby nie dać wypocząć młodej 

i nasilającej się konkurencji. Nadal też jako 

jedyny może poszczycić się 5 gwizdka-

mi w  testach zderzeniowych Euro NCAP. 

Nowe wyposażenie służące wygodzie i ni-

skiemu spalaniu jest jego niewątpliwym 

atutem. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Ford

Ładowność modelu z podwójną kabiną Double Cab 
wynosi około 1 t, a najlepszego pod tym względem Single 
Cab z długą skrzynią 1,2 t. 

Nowa, rozciągnięta w poziomie 
tablica rozdzielcza wygląda świeżo 
i jest wygodna w obsłudze. 

Nawet najbogatszą wersję Rangera 
można „doposażyć” o dodatkowe 
urządzenia, np. nośniki ulubionej muzyki. 

Wydłużona kabina Rap Cab ma popularny w USA 
system podwójnych drzwi bocznych bez słupka 
środkowego. Wsiadanie jest bardzo wygodne. 
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W   marcu minęły dwa lata od ogło-

szenia decyzji o  lokalizacji nowej 

fabryki samochodów użytkowych 

marki Volkswagen. We wrześniu z  zakła-

du  Volkswagena w Białężycach pod Wrze-

śnią wyjadą pierwsze seryjne egzemplarze 

nowego Craft era. 

Na terenie fabryki będzie działać nowo-

czesna spawalnia, hala budowy karoserii, 

lakiernia, hala montażu, park dostawców 

i hala samochodów specjalnych oraz proto-

typownia wraz z powierzchniami logistycz-

nymi i infrastrukturą. Fabryka zaplanowana 

została według najnowszych rozwiązań – jest 

kompaktowa ze zlokalizowanym w  środku 

zakładu biurem, budynkami położonymi 

w  bliskiej odległości i  krótkimi drogami 

transportu między poszczególnymi halami.

„Pod budowę fabryki zakupiono grunt   

o  powierzchni 220 hektarów. Na chwilę 

obecną zakład zajmuje tylko połowę tego 

obszaru. Mamy więc bardzo dużo miejsca 

na ewentualną rozbudowę w  przyszłości, 

co pokazuje nadzieje i  oczekiwania, jakie 

łączymy z tym obiektem” – mówi Ralf Nitz-

schke, szef fabryki we Wrześni.

Trzy w jednym

Spawalnia w  zakładzie we Wrześni ma 

być zautomatyzowana w 65÷70%. Znajduje 

się tam 437 robotów najnowszej generacji, 

w  tym jeden do zgrzewania laserowego. 

Rozmiar i  złożoność Craft era wymaga-

ją dużej precyzji i  automatyzacji procesu 

produkcyjnego, przy jednoczesnym zacho-

waniu sprawności, z  jaką samochód jest 

produkowany. Cała hala spawalni to jedna 

linia, uwzględniająca dużą wariantowość 

modeli. Wdrożona, nowa technologia na-

kładania kleju tzw. ESwirl, sprawia, że klej 

można nakładać bardzo równomiernie 

i w pożądanej ilości.

W  lakierni zastosowano nowy proces 

przygotowania wstępnego karoserii. Jego 

celem jest jak najmniejsza ilość odpadów. 

Największy na świecie system PVC – La-

fette-Roboter – to robot, który wjeżdża do 

karoserii z  tyłu i  za pomocą głowicy apli-

kacyjnej lakieruje poszczególne elementy. 

Kolejny robot Bell-Bell BC/CC – to również 

ukłon w stronę ekologii. Dzięki zastosowa-

nej tam technice aplikacyjnej uzyskuje się 

wskaźnik 80% skuteczności. Efektywniej są 

też wykorzystywane surowce. Skuteczność 

zwiększa również nowa generacja techno-

logii aplikacji EcoCharge C. Proces suchej 

dekantacji w aplikacji materiałów lakierni-

czych ogranicza zużywanie energii i umoż-

liwia stosowanie w lakierni systemu wenty-

lacji o niższej podaży świeżego powietrza, ze 

względu na niższy poziom zanieczyszczeń. 

Magazyn dla karoserii z bezpośrednim do-

stępem jest ułożony w systemie regałowym, 

dzięki czemu można karoseriami sterować 

wg zapotrzebowania.

Na montażu znajduje się zautomatyzo-

wana zabudowa podłogi drewnianej, która 

jest montowana w  przestrzeni ładunkowej 

pojazdu. Na jednej linii montażowej pro-

dukowane są wszystkie warianty pojazdów. 

Po raz pierwszy w  koncernie Volkswagena 

zastosowano jednolity system sterowania 

produkcją. Czyli wszystkie trzy obszary: 

produkcja, lakiernia i  montaż są sterowa-

ne przez jedną centralę, co pozwala śledzić 

OdliczanieOdliczanie
Milion metrów sześciennych ziemi, 50 tys. m3 betonu – 3,5 tys. wsporników, 
8000 t stali zbrojeniowej, 15 km rur, 22 tys. t konstrukcji stalowych i 270 tys. m2 
blachy trapezowej pochłonęła fabryka Volkswagena Craftera. Od wbicia pierwszej łopaty 
do zakończenia prawie całej budowy upłynęło około 12 miesięcy. 

Lakiernia 

70 420 m² 
 

107 000 m² 

Spawalnia 

92 800 m² Park dostawców 

34 560 m² 

Specjalnych 

13 493 m² 

Fabryka Volkswagena Craftera
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wszystkie dane z nimi związane. Można też 

sterować utrzymaniem ruchu.

Fabryka dba o  środowisko naturalne. 

W lakierni wykorzystuje się lakiery wodne, 

a  na terenie całego zakładu stosowane jest 

oświetlenie ledowe, które zużywa mniej 

energii w porównaniu z tradycyjnym.

Obecnie zakład jest w fazie uruchamiania 

i rozruchu różnych urządzeń. Budowane są 

wersje przedseryjne pojazdów i  testowane 

wszystkie procesy. 

Teraz Polska!

Volkswagen Poznań, realizując projekt 

związany z  produkcją Craft era, stawia na 

rozwój krajowych dostawców. W tej chwili 

około 40% obrotu dla części bezpośrednio 

produkcyjnych, czyli tych które znajdują się 

w  gotowym samochodzie, generowane jest 

właśnie przez polskich dostawców. Fabryka 

na stałe współpracuje z ponad 90 polskimi 

fi rmami. Liczba ta zwiększyła się, dzięki do-

stawcom do nowego modelu Craft era.

„Mimo że już teraz coraz więcej polskich 

fi rm ma możliwość dostarczać swoje pro-

dukty do naszej fabryki, nadal poszukujemy 

nowych producentów części bezpośrednio 

produkcyjnych, którzy mogliby stać się do-

stawcami Volkswagena. W  tym celu m.in. 

uczestniczymy w rozmowach B2B na konfe-

rencjach branży Automotive oraz korzysta-

my z procesu kwalifi kacji dostawców, dzięki 

któremu wdrażamy potencjalnych partne-

rów w  zasady funkcjonowania koncernu” 

– tłumaczy Magdalena Marańda, kierownik 

działu zakupów Volkswagen Poznań.

Obecny poziom produkcji samochodów lo-

kuje Polskę na trzecim miejscu w regionie, za 

Czechami i  Słowacją. Natomiast pod wzglę-

dem produkcji pojazdów użytkowych Polska 

pozostaje niekwestionowanym liderem.

Potrzebna kadra

W zakładzie cały czas trwa proces rekru-

tacji na stanowiska produkcyjne i  specja-

listyczne. „Szukamy operatorów maszyn 

i  urządzeń, blacharzy i  lakierników natry-

skowych. Mamy duże zapotrzebowanie 

na specjalistów od fi nansów, szczególnie 

controllingu i  rachunkowości, a  także spe-

cjalistów z zakresu optymalizacji procesów 

produkcyjnych oraz zarządzania częściami 

zakupowymi. W związku z wysoką automa-

tyzacją nowego zakładu we Wrześni poszu-

kujemy także automatyków do działu utrzy-

mania ruchu” – wymienia Jolanta Musielak, 

członek zarządu ds. personalnych Volkswa-

gen Poznań.

Docelowo praca w  fabryce Volkswagena 

Craft era będzie się odbywała na trzy zmia-

ny, a zatrudnienie znajdzie tam ponad 3000 

pracowników, w tym 2300 bezpośrednio na 

produkcji i  762 biurowych. W  planach jest 

też zatrudnianie ok. 10% kobiet na stanowi-

skach bezpośrednio związanych z produkcją. 

W  tym roku fabryka będzie pracowała 

na jedną zmianę, do końca 2016 ma być 

zatrudnionych 1330 osób bezpośrednio 

związanych z produkcją, w przyszłym roku 

liczba ta ma wzrosnąć do 2300 osób. Do tej 

pory zatrudniono również 643 osoby w ad-

ministracji. 

Nowy Craft er będzie dostępny z  3 wa-

riantami długości i  wysokości, z  napędem 

na przednią i tylną oś lub 4×4. Poszczególne 

wersje będą wprowadzane do produkcji stop-

niowo. W zakładzie zabudów specjalnych bę-

dzie powstawało 51 różnych wariantów. 

W  tym roku zaplanowano, że powstanie 

ok. 2500 nowych Craft erów. Na wiosnę 2017 

ma zostać uruchomiona druga zmiana, a we 

wrześniu 2017 – trzecia. Docelowo produ-

kowanych będzie 17 samochodów na go-

dzinę, czyli 380 na dobę. Szacowany roczny 

wolumen produkcyjny to 100  000 nowych 

aut. W tym również modele pojazdów do-

stawczych MAN. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. VW

2015 2015 
Listopad 

2014 2014 2014 
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XXII Międzynarodowe Targi Bu-

downictwa Drogowego to 

wydarzenie, które co roku 

przyciąga do Kielc przeszło 400 fi rm z po-

nad 20 krajów całego świata. W minionym 

roku z  ofertą czołowych, międzynarodo-

wych marek można było zapoznać się na 

imponującej powierzchni 20 000 m2. Potęż-

ne maszyny i najnowocześniejsze rozwiąza-

nia obejrzało ponad 15 000 zwiedzających. 

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne tar-

gi wypadną jeszcze lepiej.

W  programie nadchodzącej edycji znaj-

duje się m.in. kilkanaście spotkań podej-

mujących tematy najważniejsze dla branży, 

a wśród nich konferencja „Stalowe czy beto-

nowe drogowe obiekty mostowe”, organizo-

wana przez Instytut Badawczy Dróg i Mo-

stów i Polską Izbę Konstrukcji stalowych 

oraz konferencja „Jak dobrze i  efektywnie 

zarządzać infrastrukturą drogową i  kolejo-

wą”, której organizatorem jest Stowarzysze-

nie Inżynierów i  Techników Komunikacji 

Oddział Kielce i Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział Kielce. Poza 

tym targom po raz piąty towarzyszyć będzie 

Salon Kruszyw przygotowywany przez In-

stytut Mechanizacji Budownictwa i Górnic-

twa Skalnego. 

Program targów oprócz konferencji, de-

bat i warsztatów będzie obejmował również 

cieszący się coraz większą popularnością 

konkurs operatorów koparek BIG BAU 

MASTER. Podczas rywalizacji, swoje umie-

jętności będą mogli sprawdzić operatorzy 

maszyn budowlanych, którzy zmierzą się 

AUTOSTRADA w budowie 
Targi sektora drogownictwa 
już w maju w Kielcach
Trwają intensywne przygotowania do najważniejszego wydarzenia branży budownictwa drogo-
wego w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas targów AUTOSTRADA – POLSKA, które 
będą się odbywać od 31 maja do 2 czerwca w Targach Kielce, zaplanowano wiele atrakcji 
dla wystawców i zwiedzających. Nadchodząca edycja wystawy zapowiada się wyjątkowo!

z zadaniami wymagającymi nie lada precy-

zji i  opanowania. Trzecia edycja konkursu 

organizowana jest wspólnie ze Stowarzy-

szeniem Operatorów Maszyn Roboczych 

„OPERATOR”.

Targi w  Kielcach będą kompleksowo ob-

sługiwać branżę drogownictwa, bowiem 

jednocześnie z  wystawą AUTOSTRADA 

– POLSKA zaplanowano dodatkowo trzy 

wystawy związane z drogownictwem, infra-

strukturą, transportem drogowym i techno-

logiami parkingowymi – XII Międzynarodo-

we Targi Infrastruktury, Salon Technologia 

i  Infrastruktura Lotnisk TRAFFIC-EXPO 

– TIL, VIII Międzynarodowe Targi Trans-

portu Drogowego – Pojazdy Użytkowe 

ROTRA i II Salon Europarking. ▐

Fot. TK
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Podczas Targów Techniki Motoryza-

cyjnej wystawcy prezentowali liczne 

nowości produktowe, przygotowali 

specjalne promocje cenowe, organizowali 

przestrzenie demonstracyjne i strefy testów, 

debaty, spotkania i konsultacje z branżowy-

mi specjalistami. 

TTM poza ekspozycją liderów branży 

motoryzacyjnej to także liczne wydarzenia 

towarzyszące. Każdy profesjonalista odwie-

dzający targi mógł nie tylko dowiedzieć się 

czegoś nowego, ale także dostrzec potencjał 

rozwoju, jaki kryje w sobie branża motory-

zacyjna. 

Debaty i szkolenia

Wzorem lat ubiegłych fi rma Best Products 

po raz trzynasty zorganizowała Forum Warsz-

tatowe. Ten cykl prelekcji cieszący się dużą 

popularnością, wpisał się już na stałe w  ka-

lendarz imprez towarzyszących TTM. Tra-

dycyjnie nie zabrakło ciekawych wystąpień 

znanych prelegentów reprezentujących fi rmy 

szkoleniowe, produkcyjne i  dystrybuujące 

urządzenia warsztatowe znanych marek świa-

towych, podczas których poruszano tematy 

dotyczące m.in. diagnostyki elektronicznych 

systemów sterowania w samochodach.

Tradycyjnie także na stoisku Polskiej Izby 

Stacji Kontroli można było porozmawiać 

z  radcą prawnym Marcinem Barankiewi-

czem, dyrektorem Biura PISKP o  proble-

mach praktycznych związanych z  funk-

cjonowaniem stacji kontroli pojazdów, 

przeprowadzaniem badań technicznych, 

a  także wykonywaniem zawodu uprawnio-

nego diagnosty. 

„Dobry kierowca pilnie poszukiwany – in-

tratny zawód na wymarciu”. To temat debaty 

jaka odbyła się podczas TTM, a  dotyczyła 

kształcenia kierowców zawodowych po wpi-

saniu zawodu „kierowcy mechanika” na listę 

zawodów Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Dyskusja skierowana była do właścicieli fi rm 

zajmujących się drogowym transportem 

towarowym, którzy w  przyszłości będą za-

trudniać kierowców, kształconych wkrótce 

w  publicznych szkołach zawodowych. Eks-

perci, zajmujący się organizowaniem w Pol-

sce kształcenia zawodowego kierowców 

zastanawiali się, w  jakim kierunku zmierza 

ewolucja zawodu kierowcy we współcze-

snym transporcie drogowym. 

Branżowe konkursy

Nowością podczas TTM był 2. Ogól-

nopolski Turniej Diagnostów Samocho-

dowych. W  części pierwszej zawodnicy 

rozwiązywali test pisemny z  wiedzy zawo-

dowej. Część druga, czyli sprawdzian umie-

jętności praktycznych, odbył się na stanowi-

sku kontrolnym na tzw. Żywym Warsztacie. 

Na uwagę zasługuje fakt bardzo wysokiego 

poziomu uczestników OTDS, co miało 

odzwierciedlenie w  minimalnej różnicy 

w uzyskanej punktacji.

Nie lada gratką okazała się także dru-

ga edycja Salonu Transportu Drogowego 

TTM Truck, która obejmowała najnowsze 

propozycje produktowe dedykowane samo-

chodom ciężarowym. Wydarzenie zostało 

przygotowane z  myślą o  właścicielach fl ot, 

przedstawicielach fi rm transportowych, 

mechanikach, przewoźnikach i kierowcach, 

dla których Salon Transportu Drogowego 

był znakomitą okazją, by przyjrzeć się naj-

nowszej ofercie, ale również zdobyć nowe 

kontakty biznesowe. W  tym roku TTM 

Truck gościł blisko 70 fi rm.

Podczas targów odbył się m.in. fi nał XXII 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samo-

chodowej. Najlepsi uczniowie szkół o  pro-

fi lu mechanicznym walczyli o  indywidual-

ne nagrody i  prestiż dla reprezentowanych 

szkół. Miały miejsce również V Ogólno-

polskie Mistrzostwa Młodych Mechaników 

oraz II Ogólnopolskie Mistrzostwa Mło-

dych Lakierników. 

Następna edycja targów zapowiadana jest 

na rok 2018. ▐

Fot. TP

Nowości w praktyce
Branża techniki motoryzacyjnej to dziś nowe technologie 
i innowacje. Ich nieustanny rozwój i zachodzące dynamicznie 
zmiany wymuszają na producentach stosowanie zaawansowanych 
rozwiązań, ciągłą edukację i śledzenie panujących trendów.
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W 
ramach tegorocznej edycji zapre-

zentowało się blisko 50 fi rm. Za-

kres tematyczny targów skoncen-

trowany był na transporcie publicznym 

oraz logistyce, transporcie i magazynowa-

niu. Podczas targów odbyła się debata pt. 

„Elektryczne i hybrydowe autobusy jako 

sposób na zmniejszenie zanieczyszczenia 

środowiska w mieście” zorganizowana 

przez PKM Gliwice i Expo Silesia oraz Se-

minarium „Unijny Kodeks Celny – nowe 

przepisy prawa celnego” organizowane 

przez Izbę Celną w Katowicach. 

Targi przyciągnęły ponad 2 tysięcy zwie-

dzających. Wystawę odwiedziło szerokie 

grono specjalistów, menedżerów, kierow-

ników, dyrektorów, reprezentantów insty-

tucji branżowych oraz uczelni wyższych. 

Na wystawie zorganizowano „Strefę 

Służb”, gdzie znajdowały się stoiska Izby 

Celnej z Katowic, Wydziału Ruchu Dro-

gowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach oraz Głównego Inspekto-

ratu Transportu Drogowego. Każdy mógł 

tam zasięgnąć porady dotyczącej bezpie-

czeństwa ruchu drogowego. 

Ciekawym projektem jest „Autobus 

Czerwony”. To miejsce, gdzie można po-

wspominać historię transportu pasażer-

skiego i ciężarowego. W tym roku można 

było nie tylko zobaczyć wystawę zabytko-

wych autobusów i samochodów ciężaro-

wych, ale nawet wypuścić się na wieczor-

ną wycieczkę „ogórkiem”.

Natomiast w Punkcie Informacji Fun-

duszy Europejskich można było dowie-

dzieć się wszystkiego na temat pozyskania 

funduszy europejskich na różnego rodza-

ju projekty.

W tym roku odbył się również kon-

kurs na najlepsze produkty prezen-

towane przez wystawców na targach. 

Przyznano: Medal Expo Silesia firmie 

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. 

za autobus międzymiastowy Lion’s In-

tersCity, natomiast wyróżnienia Expo 

Silesia otrzymały: PIXEL Sp. z o.o. za 

„Tablicę przystankową Informacji Pa-

sażerskiej LED dwustronna 72x192-6” 

oraz IT Consulting za „Transport Qu-

ality System”. 

Organizatorzy zapowiadają kolejną 

edycję już za rok.

Fot. Silesia

Praktycznie i nostalgicznie
Kolejna edycja Targów Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA oraz Targów 
Logistyki, Magazynowania i Transportu LOGISTEX za nami. Wydarzenia te odbyły się w dniach 
20–21 kwietnia 2016 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.
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Niezależnie od wielkości  
Twojej floty pomożemy Ci  
zredukować koszty.
Oszczędź aż do 340 litrów paliwa rocznie, jeśli jeździsz 

ciężarówką o masie całkowitej od 3,5 do 7,5 ton,  

lub do 912 litrów, jeśli poruszasz się ciężarówką o masie 

całkowitej przekraczającej 16 ton*.

Niezależnie od tego, czy masz jeden, czy pięćset 

samochodów, zawsze chcesz obniżyć koszt eksploatacji. 

Wychodząc temu naprzeciw, stworzyliśmy paliwo BP diesel 

z technologią ACTIVE. Testy pokazują, że szkodliwe osady 

w silniku mogą zwiększyć zużycie paliwa aż do 3,8%**. 

Paliwo BP diesel z technologią ACTIVE oczyszcza silnik 

podczas jego pracy. Dzięki temu Twój silnik jest czystszy 

i efektywniejszy.

Więcej na www.bpplus.pl.

* N
a podstaw

ie rocznego przebiegu: 50 000 km
 dla pojazdów

 o m
asie całkow

itej od 3,5 do 7,5 ton i 80 000 km
 dla pojazdów

 o m
asie całkow

itej przekraczającej 16 ton. 
**  Ś

rednio 3,1%
. Zużycie paliw

a m
ierzone w

 niezależnych testach na grupie ciężarów
ek, poprzez porów

nanie brudnych i czystych w
tryskiw

aczy. R
zeczyw

iste zużycie paliw
a 

m
oże zależeć od w

ielu czynników
, takich jak konfiguracja pojazdu, drogow

y cykl pracy i rodzaj ładunku. 

z technologią

Paliwa BP


