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Wojciech Michalik, Nox-Pol
Nowy Actros to nowoczesna ciężarówka, która dobrze 
wspiera nowoczesne firmy. Zajmujemy się transportem 
zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Podobnie jak dla 
naszych konkurentów, liczą się dla nas przede wszystkim 
koszty eksploatacji samochodów. Na pierwszym miejscu 
wymienić można spalanie, bo paliwo to wciąż największy 

wydatek. Liczą się jednak także inne pozycje, które mają wpływ 
na ekonomiczność transportu – takie jak koszty serwisowania. 
Nowy Actros pod tym względem sprawdza się doskonale – 
nie tylko jest oszczędny, ale i niemal bezawaryjny. To pozwala 
nam prowadzić efektywną działalność i skupiać na tym, co 
najważniejsze – rozwoju firmy.



W kraju, który transportem drogowym stoi, brakuje kierowców. Niby logiczne, ale… Polskie 

firmy już od lat podbijają Europę. A kierowcom lat przybywa i młodych brakuje. Dlaczego? 

Bo być kierowcą pojazdu ciężarowego wcale nie jest łatwo. Po pierwsze, trzeba zainwestować 

spore pieniądze w kurs prawa jazdy i kwalifikacji wstępnej. Później znaleźć firmę, która tylko 

na tej podstawie, bez doświadczenia przyjmie i własnymi siłami doszkoli. I tak zazwyczaj się 

dzieje. Jednak nie każdy pracodawca ma czas i chęci na szkolenie młodych adeptów. Tym 

bardziej, że inwestycja nie 

koniecznie musi być udana… 

Druga sprawa to prestiż. Kie-

rowcy ciężarówek nie cieszą 

się nim zbytnio, i to nie jest 

tylko nasz, polski problem. 

Żeby ludzie, szczególnie 

młodzi bardziej garnęli się 

do tego zawodu, muszą 

mieć poczucie, że robią coś 

ważnego, coś na czym trzeba 

się znać i do czego trzeba 

mieć predyspozycje, żeby 

robić to dobrze. Kierowca 

ciężarówki musi kojarzyć się 

z bezpieczeństwem, profesjo-

nalizmem i charyzmą. Przed 

nami więc sporo pracy.

Trzecia sprawa, to po prostu nie jest łatwy kawałek chleba. Długie tygodnie poza domem, 

spanie na przydrożnych parkingach, odpowiedzialność za przewożony towar, presja związa-

na z czasem, rozłąka z rodziną… Wszystko do wytrzymania, pod warunkiem, że ktoś lubi 

taki styl życia. 

Lata zaniechań w kwestii profesjonalnego szkolenia kierowców, trudno nadrobić od razu. 

Trzeba czasu, a nasi transportowcy go nie mają. Dzisiaj doszło do tego, że firmy przewozowe, 

wraz z ciężarówką chciałyby w pakiecie wynajmować kierowcę. Bez niego daleko nie ujadą…

Niestety decydenci za późno usłyszeli głos branży. Dopiero teraz, gdy jest tragiczna sytuacja 

na rynku, pojawiło się zielone światło dla kierunków kierowca-mechanik w szkołach zawo-

dowych. Na absolwentów poczekamy więc co najmniej 3 lata. Co w tej sytuacji pozostaje? 

Trzeba działać!

Jak nie my, to kto? Dostawcy ciężarówek, naczep i opon skrzyknęli się i w ramach wspólnej 

inicjatywy postanowili w porozumieniu z firmami transportowymi przeszkolić tych, którzy 

są chętni. Zebrali informacje i zapytali o potrzeby. Teraz każdy, kto ma prawo jazdy, a brakuje 

mu praktyki, w ciągu dwóch dni intensywnych szkoleń może stać się pożądanym profesjona-

listą na rynku pracy. I to zupełnie za darmo!

To jednak kropla w morzu potrzeb. Na 700 tys. kierowców zawodowych zatrudnionych 

w Polsce, 280 tys. ma ponad 65 lat. To oznacza, że w najbliższym czasie do braków, z którymi 

mamy już dziś do czynienia mogą dojść kolejne…▐

Katarzyna Dziewicka
k.dziewicka@truck-van.pl
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Nowy standard oszczędności

23,47l/100 km*

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

Odwiedź zawszenaczele.pl

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



W   tym roku Solaris skończył 20 lat. 

22 marca 1996 r. nową wówczas fa-

brykę w Bolechowie opuścił pierw-

szy, niskopodłogowy autobus wykonany 

dla Poznania. Datę tę uznaje się za ofi cjalny 

początek istnienia fi rmy. Impulsem do uru-

chomienia montażu był przetarg na dostawę 

72 autobusów dla stolicy Wielkopolski, wy-

grany w 1995 r. 

Niskopodłogowa 
rewolucja

Firma została powołana do życia przez 

Solange i  Krzysztofa Olszewskich. Naj-

pierw działała jako Neoplan Polska i mon-

towała autobusy niemieckiej marki prze-

znaczone dla polskich odbiorców. Wzięła 

udział w rewolucji, która zmieniła oblicze 

transportu miejskiego w  polskich mia-

stach. Dostarczała nowoczesne, niskopo-

dłogowe autobusy, które z  wolna wyparły 

powszechne wcześniej pojazdy, do których 

pasażerowie musieli wchodzić po schod-

kach. Wśród nowinek był budzący wtedy 

duże zaciekawienie 15-metrowy Neoplan 

N 4020, proponowany jako tańsza alterna-

tywa dla przegubowców. Od samego po-

czątku w ofercie były również cieszące się 

w  Polsce dużym wzięciem autokary oraz 

pojazdy specjalne – pionierską konstruk-

cją tego typu była mobilna stacja krwio-

dawstwa. Wkrótce fabryka stała się znana 

ze zdolnych konstruktorów i elastyczności 

w spełnianiu życzeń nabywców. 

Już po roku działalności zakład trafi ł 

do „pięćsetki” najlepszych fi rm tygodnika 

„Polityka”. Liczba pracowników sięgnę-

ła 250, a  w  hali liczącej 5000 m2 byli oni 

w  stanie montować 13 autobusów jedno-

cześnie. Do końca 1997 r. powstały 163 

pojazdy i Neoplan Polska opanował blisko 

40% krajowego rynku autobusów niskopo-

dłogowych. 

Mocna marka

W 1998 r. z Bolechowa wyjechał pięćsetny 

autobus. Wykorzystując wieloletnie doświad-

czenie z  pracy w  fi rmie Neoplan, Krzysztof 

Olszewski postanowił opracować własny au-

tobus, który byłby lepiej przystosowany do 

trudnych warunków eksploatacji panujących 

w  naszej części kontynentu. Pojazd, który 

sprostałby zaniedbanym ulicom i  tłumom 

pasażerów w  godzinach szczytu. W  ramach 

przygotowań spółka przejęła fi rmę Tramad 

w  Środzie Wielkopolskiej, wraz z  jej załogą. 

Została tam ulokowana produkcja szkiele-

tów autobusowych. Gamę modeli wzbogacił 

K 4016, znany jako „Olibus”. Stanowił wstępny 

krok do produkcji całkiem nowego autobu-

su, nad którym toczyły się intensywne prace 

konstrukcyjne. „Debiutem roku” był jednak 

bez wątpienia… zielony jamnik! Wymyśliła 

go Solange Olszewska, aby reklamował ni-

skopodłogowe autobusy, gdyż tak jak one jest 

Wielki debiut 1999 r. – Solaris Urbino 12. 
Pierwsza i druga generacja Urbino wyróżniała się 

zaokrąglonymi narożami dachu. 

Sukces na miarę czasu
Na samym początku zatrudniał 36 osób, które przez 12 miesięcy zbudowały 
56 pojazdów. Obecnie daje pracę 2500 ludzi, rocznie produkuje 1400 autobusów 
i jest obecny w 30 krajach, nie tylko w Europie. 
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„długi, niskopodłogowy, tani w  eksploatacji 

i ekologiczny”. 

W  maju 1999 r. podczas poznańskich 

targów Motor Show zadebiutował długo 

wyczekiwany Solaris Urbino 12. Autobus 

wzbudził sensację nowoczesną sylwetką 

i  wyposażeniem. W  pełni odpowiadał po-

jazdom czołowych fi rma zachodnioeuro-

pejskich, a  jednocześnie był zbudowany 

z  dostatecznym „zapasem”, aby bez prze-

szkód wytrzymywać intensywną eksplo-

atację na dziurawych ulicach, typowych 

w  miastach dawnego Bloku Wschodniego. 

Charakterystycznym elementem nadwo-

zia, który w  różnych formach jest do dziś 

obecny w Solarisach, był uskok na przedniej 

szybie po stronie, którą wsiadają pasażero-

wie. Poprawiał widoczność, a  jednocześnie 

stał się wizytówką polskiej marki. Projekt 

nadwozia został opracowany we współpra-

cy z  berlińskim IFS Designatelier i  od po-

czątku przewidywał modułową konstrukcję, 

umożliwiającą wygodne tworzenie różnych 

odmian. Pierwsze egzemplarze Urbino 12 

trafi ły do Kielc, a  przegubowce Urbino 18 

– do Gdyni. 

W roku 2000 dołączyły wersje 9- i 15-me-

trowa. Ruszył eksport. Pierwszym zagra-

nicznym odbiorcą była czeska Ostrawa, 

kolejnym – słowackie Koszyce. Roczna pro-

dukcja fabryki przekroczyła 700 sztuk. 

Przełomowy kontrakt

W  2001 roku, 1 września fi rma ofi cjal-

nie zmieniła nazwę na Solaris Bus & Coach 

Sp. z  o.o. Z  tą chwilą zakończyła się pro-

dukcja autobusów marki Neoplan. Zostały 

wyłącznie Solarisy, których rodzina stale 

się powiększała. Powstał niskopodłogowy 

trolejbus Trollino 12, a  w  październiku na 

targach Busworld w Kortrijk w Belgii spadła 

zasłona z autokaru Solaris Vacanza 12. Po-

dobnie jak miejski Urbino miał interesujący, 

niesztampowy dizajn z bogatym przeszkle-

niem, a  jego „maskotką” został pomarań-

czowy kangur. 

Solaris wyruszył w  świat. W  2002 r. po-

jawiła się II generacja Urbino, model 9-me-

trowy został zastąpiony 10-metrowym, 

a  zakład wyprodukował tysięczny autobus. 

Jubileuszowy, 12-metrowy pojazd został 

przekazany Berlinowi. Było to oznaką ro-

snącego zaufania nabywców do nowej, pol-

skiej marki. W  następnym roku Vacanza 

zdobyła II miejsce w  ogólnoeuropejskim 

konkursie „Coach of the Year”, a  30 trolej-

busów Solaris wyjechało na ulice Rzymu. 

W 2004 r. nastąpił przełom: berliński prze-

Solaris Vacanza stał się bazą do stworzenia ruchomego centrum krwiodawstwa. 

Elektryczny Urbino na ulicach Warszawy. Przedłużająca się batalia o za-
mówienie z chińskim BYD-em przyniosła zwycięstwo polskiej firmie. 

Pierwsza hybrdyda Solarisa z 2006 r. Wkrótce potem firma zaproponowała 
inne rozwiązania i dziś oferuje kilka typów autobusów hybrydowych. 

Hybrydowy Solaris dla Warszawy. Innowacje 
najszybciej przyjmują się w stolicy. 

www.truck-van.pl
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na giełdę. Liczba pracowników przekroczy-

ła 1000 osób. 

Dziesięciolecie fi rmy uświetnił pierwszy, 

hybrydowy Urbino 18 Hybrid, zaprezento-

wany podczas targów IAA w  Hanowerze. 

Krzysztof Olszewski oznajmił wówczas, że 

„Diesel umarł!” Posiadając w  katalogu po-

jazdy na gaz ziemny i elektryczne – na razie 

wyłącznie pod postacią trolejbusów, Sola-

ris wziął udział w kolejnej rewolucji, która  

nadal trwa i prowadzi do upowszechnienia 

się w  miastach autobusów z  alternatywny-

mi źródłami napędu. Nim minęło klika lat, 

został ekspertem w  tej dziedzinie, oferując 

kilka modeli hybryd. Tymczasem, jeszcze 

w  2006 r. ruszyła praca w  nowej hali pro-

dukcyjnej, a do oferty dołączył najmniejszy 

do tej pory, 8,6-metrowy Solaris Alpino, 

który zdobył uznanie nie tylko w  górzy-

stych, obfi tujących w  wąskie ulice alpej-

skich miasteczkach. Solaris zaangażował się 

w program „Bezpieczny Kierowca”, którego 

celem jest zwiększenie wiedzy i  poziomu 

umiejętności kierowców autobusów. 

Z prądem, nowym torem 

Rok 2007 przyniósł kolejny lukratywny 

i prestiżowy kontrakt: 225 miejskich Solari-

sów zamówił Dubaj. Wysyłane tam pojazdy 

były bardzo bogato i nowocześnie wyposa-

żone. Rok później 320 autobusów zamówiły 

woźnik BVG złożył rekordowe zamówienie 

na 260 autobusów. Polska weszła do Unii 

Europejskiej, a Solaris wraz z nią. 

„Diesel umarł”

Na targach Transexpo 2004 w  Kielcach 

miał premierę gazowy Urbino 15 CNG. No-

wością był również niskowejściowy Urbino 

12 LE (Low Entry), przeznaczony głównie 

do obsługi linii podmiejskich. W paździer-

niku wprowadzono III generację Urbino. 

Autobus z  Bolechowa zdobył II miejsce 

w konkursie „Bus of the Year”. W 2005 r. fi r-

ma przekształciła się w spółkę akcyjną, ale 

po dziś dzień nie wprowadziła swoich akcji 

Prawdziwy rarytas: Urbino 9 był produ-
kowany bardzo krótko, gdyż został 
zastąpiony przez model o długości 10 m. 

Zwierzaki Solarisa: jamnik i kangur na targach Transexpo 2006. 
Firma od samego początku funkcjonowała jak doświadczony, duży gracz 
i nigdy nie zaniedbywała działań, które umacniały jej wizerunek. 

Najmniejszy z Solarisów, Alpino zrodził się 
z potrzeb nabywców i okazał się bardzo 
przydatny na liniach o mniejszym obciążeniu. 

15-metrowy Neoplan N 4020 budził w latach 90. 
sensację. Miał dwie, rzadko spotykane cechy: był 
niskopodłogowy i niewiarygodnie długi. 

Autobus dla Malty z 2002 r. okazał się efemerydą. 
W 2007 r. pojawiła się podobna do niego, nieskompli-
kowana Valetta, ale również nie odniosła sukcesu. 

Urbino 12 i Urbno 10: przykład nietypowych autobusów, przeznaczonych do pracy na lotniskach. Solaris słynie 
z elastycznego podejścia do potrzeb klientów. 

Pakiet stylistyczny Metro Style 
pojawił się w 2011 r. i jest oferowany 
w autobusach i trolejbusach. 

www.truck-van.pl
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Ateny. Pomimo wybuchu kryzysu, liczba 

wyprodukowanych autobusów przekroczy-

ła po raz pierwszy właśnie w  2008 r. 1000 

sztuk. Do pracy w  fi rmie przystąpiły dzie-

ci państwa Olszewskich: Jan i  Małgorzata. 

Później syn zajął się własną działalnością. 

Małgorzata Olszewska opiekuje się obecnie 

rynkiem niemieckim. 

Jesienią 2009 na gdańskiej wystawie 

TRAKO zadebiutował tramwaj Tramino, 

a  kieleckiej Transexpo lokalny autobus In-

terUrbino, dostępny w wersjach o długości 

12 i 12,8 m. Fabrykę, która stale się rozbu-

dowuje opuścił 5-tysięczny pojazd. 

Dwa lata później Solaris przedstawił 

elektryczny prototyp Urbino 8,9 electric. 

Niedługo potem ruszyła seryjna produkcja 

elektrycznych autobusów, także w  odmia-

nie 12-metrowej. W  2014 na IAA w  Ha-

nowerze, a  wkrótce potem na kieleckich 

targach Transexpo pojawiła się nowa gene-

racja miejskich Solarisów Urbino, od razu 

w  wariantach o  długości 12 i  18 m. Jest 

systematycznie uzupełniana o nowe wersje 

i  stopniowo zastępuje na linii produkcyj-

nej poprzedni model. Wkrótce pojawi się 

wariant 12 LE, 12 CNG, Urbino 10,5, 12 

Hybrid oraz 12 i 18 electric. Nowy Urbino 

zdobył w  2015 r. cenioną nie tylko w  śro-

dowisku projektantów nagrodę iF Design 

Award, a  Tramino dla Brunszwiku analo-

giczną Red Dot Award. Firma osiągnęła 

najwyższe w historii obroty 403 mln euro. 

Z udziałem 47,5% była 13. rok z rzędu lide-

rem polskiego rynku autobusów miejskich. 

W roku 20-lecia Solaris po raz kolejny pró-

buje sił w konkursie „Bus of the Year”. Tym 

razem wystawia do niego najnowsze Urbino 

12 electric. Do chwili obecnej wyprodukował 

14 000 autobusów, a nowych klientów wciąż 

przybywa. Sięga po najnowocześniejsze roz-

wiązania, w tym ogniwa paliwowe, testując je 

w praktyce i  tworząc kompleksowe systemy 

komunikacji miejskiej dostosowane do lo-

kalnych warunków. Upływ lat nie spowalnia, 

a mobilizuje fi rmę Solaris. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Solaris

InterUrbino z 2009 r. był próbą zaistnienia w seg-
mencie autobusów lokalnych i międzymiastowych. 
Znalazł nabywców głównie na zachodzie Europy. 

Premiera roku 2004 – gazowy Urbino 15. Solaris jest specja-
listą od alternatywnych układów napędowych i proponuje obecnie 
m.in. hybrydę wykorzystującą silnik na biogaz. 

Najstarszy i najmłodsze: pierwszy Solaris Urbino 12, odkupiony 
i odremontowany przez fabrykę oraz przedstawiciele najnowszej 
generacji miejskich Solarisów. 

Autobusy dla berlińskiego BVG. Duży 
kontrakt zawarty w 2004 r. szeroko otworzył 
Solarisowi drzwi do Europy. 

W 2006 r. Solaris nawiązał współpracę z turecką firmą 
Turkkar. Jej owocem miało być wzbogacenie oferty o małe 
autobusy. Kooperacja trwała jednak krótko. 

Solaris Urbno 18 pierwszej generacji 
w barwach Gdyni, która była pierwszym 
użytkownikiem tego modelu. 

Niskowejściowy Urbino 12 LE CNG z 2007 r. 
Ciekawy przykład pojazdu gazowego do obsługi 
linii o charakterze podmiejskim. 

Neoplan K 4016 stanowił etap przejściowy do zupełnie nowego modelu fabryki 
w Bolechowie, Solarisa Urbino. Powstało niewiele egzemplarzy, a ten od nowości 
pracował w Skarżysku-Kamiennej. 
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Zanim jednak absolwenci nowoutwo-

rzonych klas w  szkołach zawodowych 

wyruszą na poszukiwanie pracy, trzeba 

sobie jakoś poradzić. Problem jest na tyle 

duży, że przewoźnicy wstrzymują inwesty-

cje w nowe pojazdy, bo zwyczajnie nie ma 

kto jeździć. Coraz częściej ratują się kadrą 

ze wschodu, ale to nie załatwia sprawy. 

Branża potrzebuje 30 tys. nowych kierow-

ców rocznie. 40% zatrudnionych dzisiaj ma 

ponad 65 lat. To oznacza, że trzeba szybko 

coś zrobić, bo inaczej za chwilę, nie będzie 

miał kto pracować. Odpowiedzią na te pro-

blemy jest akcja Profesjonalni Kierowcy, 

która powstała z inicjatywny: Volvo Trucks, 

Renault Trucks, Michelin i Wieltonu.

Nie ma przypadku

„Akcja Profesjonalni Kierowcy jest skiero-

wana do młodych kierowców posiadających 

już prawo jazdy kategorii C+E, ale nie ma-

jących doświadczenia w  pracy w  zawodzie. 

Na szkoleniach, które prowadzą jedni z naj-

lepszych instruktorów w  Polsce, kursanci 

dowiadują się, jak bezpiecznie prowadzić 

samochód, jak przygotować go do drogi, jak 

zabezpieczyć ładunek, jak cofać 40-tonowym 

zestawem, poznają przepisy dotyczące czasu 

pracy kierowców. Ta wiedza i  praktyka ma 

im pomóc w  rozmowach z  potencjalnym 

pracodawcą” – mówi Marcin Majak, marke-

ting manager Volvo Group Trucks.

Szkolenia są bezpłatne, a  ich celem jest 

podniesienie kwalifi kacji kierowców za-

wodowych. Pierwsze odbyło się w połowie 

maja. Wzięło w nim udział ponad 20 osób. 

Do września odbędą się jeszcze 3 tury ta-

kich szkoleń.

Od 18 kwietnia na stronie internetowej 

akcji – www.profesjonalnikierowcy.pl za-

rejestrowało się ponad 100 osób chętnych 

do wzięcia udziału w  szkoleniach. Uczest-

nicy po zgłoszeniu zostali zweryfi kowani 

przez organizatorów akcji. Potwierdzono 

uprawnienia do kierowania pojazdami cię-

żarowymi oraz brak zatrudnienia w danym 

Kierowca potrzebny Kierowca potrzebny od zarazod zaraz
Brak kierowców to dzisiaj jeden z największych problemów przewoźników. Kadra się starzeje, 
a młodych jak na lekarstwo. Dotychczas główną barierą wejścia do tej profesji był brak 
odpowiednich kierunków w szkołach zawodowych. Teraz ma się to zmienić. 

Nawet najbardziej wytrawni szoferzy mają 
z tym problem. Umiejętne mocowanie ładunku 
ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa. 
Zabezpiecza też towar przed uszkodzeniem.

Pierwsza pomoc to jedna z najważniejszych 
umiejętności, jakie powinien posiadać 
profesjonalny kierowca. Nie mogło zabraknąć 
tego elementu podczas szkolenia.
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momencie w fi rmie transportowej. To były 

dwa główne kryteria zakwalifi kowania się 

na szkolenie. Wśród chętnych do wzięcia 

udziału w szkoleniu są tacy, którzy już wcze-

śniej jeździli zawodowo, niektórzy są świeżo 

po egzaminie na prawo jazdy kategorii C+E, 

inni mimo uprawnień, nigdy nie pracowali 

w fi rmie transportowej. 

Organizatorzy nie nagłaśniali specjalnie 

akcji. Głównym założeniem było, żeby na 

kurs zgłosili się ludzie, którzy naprawdę chcę 

pracować w  tym zawodzie. Żeby się dowie-

dzieć o możliwości wzięcia udziału w takim 

szkoleniu, trzeba było się zainteresować 

tematem i  poszperać w  Internecie. Efekt 

– wszyscy uczestnicy liczą, że udział w tym 

kursie otworzy im drzwi do fi rm transporto-

wych i będą mogli wykonywać swoją wyma-

rzoną pracę. Nie ma tu nikogo z przypadku.

„W  pierwszym dniu szkolenia pozna-

waliśmy teorię, w  drugim była praktyka. 

Nauczyliśmy się m.in. cofać pod rampę, 

kontrolować naczepę podczas cofania, tak 

aby zachowywała się tak, jak chcemy. Mie-

liśmy również kurs udzielania pierwszej po-

mocy osobie poszkodowanej w  wypadku” 

– podsumował szkolenie Marek Jastrzębski, 

uczestnik. 

Maciej Nawrocki, kolejny uczestnik szko-

lenia podkreślił: „Nie miałem wcześniej 

doświadczenia w  jeździe tak dużym samo-

chodem. To szkolenie dało mi obraz tego, 

jak postępować z takim autem, wyobrażenie 

jak duży i ciężki jest to samochód. Każdy za-

wodowy kierowca wie, że cofanie na prawe 

lustro to nic łatwego, ale większości kursan-

tów szło to bardzo dobrze. Wzięliśmy udział 

w  szkoleniu, bo chcemy podnosić swoje 

kwalifi kacje i pracować w tym zawodzie. Bo 

po prostu to lubimy”. 

Drzwi do kariery

Zgłosić się i  zaliczyć! Nie, nie ma tak 

łatwo. Każdy uczestnik podczas kursu 

jest bacznie obserwowany przez trene-

rów. Zwracają oni uwagę na predyspozycje 

uczestników i  oceniają ich możliwości. To 

ważne, bo kurs kończy się certyfi katem Pro-

fesjonalnego Kierowcy, który dla pracodaw-

ców jest rekomendacją. Świadczy nie tylko 

o przebytym szkoleniu, ale również o umie-

jętnościach. Nie każdy więc go otrzyma. 

Tym razem jednak wszyscy uczestni-

cy ukończyli kurs z  powodzeniem. „Dane 

kierowców, którzy uzyskali certyfi kat trafi ą 

do naszej bazy, do której będą miały dostęp 

największe fi rmy transportowe i logistyczne 

w  kraju. To zwiększy szanse tych osób na 

otrzymanie stabilnej i  atrakcyjnej fi nanso-

wo pracy w największych, prestiżowych fi r-

mach o zasięgu międzynarodowym” – mówi 

Dobrze wyszkolony kierowca to w  dzi-

siejszych czasach skarb. Jego rola nie ograni-

cza się tylko do kręcenia kółkiem. Ma bez-

pośredni kontakt z  klientem. Odpowiada 

za przewożony towar, którego wartość jest 

często ogromna. W ciągu ostatnich paru lat 

zmieniły się również pojazdy. Żeby trans-

port był ekonomiczny, należy umiejętnie 

korzystać z  dobrodziejstw nowoczesnych 

technologii. A tego trzeba się nauczyć. 

Akcja Profesjonalni Kierowcy daje szansę 

tym, którzy chcą, ale nie mają możliwości 

się szkolić, chociażby ze względu na koszty. 

Dodatkową zaletą takiego kursu jest rzetel-

ność. Tutaj ma się gwarancję, że poświęcony 

Elżbieta Peda, dyrektor marketingu linii 

opon ciężarowych Michelin. 

Mariusz Golec, prezes fi rmy Wielton pod-

kreśla: „Zależy nam, by Polska utrzymała 

pozycję lidera w  transporcie międzynaro-

dowym, a  do tego potrzebne jest właśnie 

zwiększenie zainteresowania zawodem kie-

rowców i wykształcenie kolejnego ich poko-

lenia. W efekcie akcji Profesjonalni Kierowcy 

wzrośnie także bezpieczeństwo na drogach, 

a więc skorzystamy na tym wszyscy”. 

czas na naukę, nie będzie stracony. Doświad-

czeni trenerzy ekonomicznej i  bezpiecznej 

jazdy, najnowocześniejsze pojazdy, wiedza 

z  pierwszej ręki na temat roli ogumienia 

w całym procesie przewozowym oraz co bar-

dzo istotne dla bezpieczeństwa – prawidłowe 

mocowanie ładunku, to jest to czego młodzi, 

niedoświadczeni kierowcy najbardziej po-

trzebują, żeby stać się profesjonalistami. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Volvo 

Częścią szkolenia jest przejazd drogami 
publicznymi. Wówczas kursanci uczą się jazdy 
ekonomicznej z wykorzystaniem najnowszych 
systemów zamontowanych w ciężarówce.

Trenerzy nie ukrywali, że pole manewrowe było trudne. Ale właśnie szkolenie jest po to, żeby 
opanować tę sztukę. Jeżeli ktoś ma smykałkę – wystarczy podpowiedź. Praktyka czyni mistrza.

Trenerzy obserwują zachowanie 
uczestników i na bieżąco udzielają 
wskazówek. To najlepszy sposób, żeby 
wyrobić sobie dobre nawyki.

Po zakończonym kursie Profesjonalni Kie-
rowcy otrzymują certyfikat. O ich umiejętnoś-
ciach dowiedzą się właściciele największych 
firm transportowych w Polsce.
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Gala Biesiadna 2016 to najważniej-

sza promocja Inter Cars w tym 

roku. Konkurs trwa do 9 września, 

a uczestniczyć w nim mogą wszyscy klien-

ci spółki: warsztaty, sklepy z warsztatem 

i fi rmy transportowe. Po zrealizowaniu 

progu miesięcznego, przyznawane są im 

punkty w 3 kategoriach asortymentowych 

(produkty serwisowe, oleje i akumulatory). 

W ten sposób tworzona jest klasyfi kacja, 

w której punkty otrzymuje po 100 pierw-

szych – najlepszych klientów. 

Najważniejsza nagroda to udział w Gali 

Biesiadnej, czyli imprezie fi nałowej, która 

odbędzie się 7-9 października w Hotelu Go-

łębiewski w Karpaczu. Nie można zaprze-

czyć, że wielką przyjemnością będzie już 

sam pobyt w tych pięknych i luksusowych 

wnętrzach, u podnóża najwyższego szczytu 

Karkonoszy – Śnieżki. Oprócz atrakcji gwa-

rantowanych przez hotel, takich jak park 

wodny, spa, kręgielnia czy salon gier, o roz-

rywkę na najlepszym poziomie dla swoich 

gości zadba też Inter Cars.

Wieczór kabaretowy

W piątek odbędzie się wieczór kabareto-

wy, podczas którego dla laureatów konkursu 

wystąpią najlepsi artyści w Polsce. Na scenie 

zaprezentują się Paranienormalni i Kabaret 

pod Wyrwigroszem. Świetna zabawa gwa-

rantowana! W końcu Paranienormalni to 

jeden z wiodących kabaretów w Polsce. Cie-

szą się wielką sympatią i od lat przyciągają 

rekordową widownię. Grupa nie zajmuje 

się tematyką polityczną czy religijną, ale 

skutecznie bawi, biorąc na warsztat relacje 

damsko-męskie, popkulturę czy sytuacje 

z życia codziennego. Nowatorski sposób, 

w jaki przedstawia te kwestie, bawi każdego, 

a świetny kontakt z publicznością jest kolej-

nym atutem. Z kolei Kabaret pod Wyrwi-

groszem zasłużenie określany jest mianem 

jednego z najpopularniejszych polskich 

kabaretów. Gra ponad 200 spektakli w roku, 

a na swoim koncie ma wiele hitów – nie tyl-

ko skeczy, ale i piosenek.

Gala disco 
i wartościowe nagrody

Dzień później na laureatów czeka praw-

dziwa gorączka sobotniej nocy. Wszystko 

to za sprawą największych gwiazd muzyki 

disco. Na Gali Biesiadnej wystąpią zespoły 

Weekend, Boys i Aft er Party. Grupa Boys 

z Marcinem Millerem na czele stała się 

już ikoną i na stałe wpisała się w panteon 

gwiazd polskiej sceny rozrywkowej. Week-

end to obecnie absolutny top polskiego 

disco dance. Zespół jest bodaj najczęściej 

koncertującą grupą w kraju, a każdy ich wy-

stęp przyciąga tłumy. Z kolei Aft er Party jest 

najmłodszym, ale równie znanym zespołem 

z tej grupy. Bardzo szybko wszedł do czołów-

ki polskiej muzyki tanecznej, a jego koncer-

ty to zawsze wielkie show. Jego piosenki nie 

schodzą z pierwszych miejsc list przebojów.

Podczas sobotniej, wieczornej gali od-

będzie się podsumowanie całego konkursu 

oraz wręczenie nagród tym, którzy osiągną 

najlepsze wyniki w poszczególnych rankin-

gach. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne 

w postaci doładowania multikarty IC Pre-

mia Cash. Zwycięzcy otrzymają po 10 000 zł,

natomiast uczestnicy, którzy zajmą miejsca 

2-5, dostaną odpowiednio po 8 000, 6 000, 

4 000 i 2 000 zł.

Fot. IC

Biesiada 
pełna atrakcji
Boys, Weekend i After Party, a więc największe 
gwiazdy muzyki disco, zaśpiewają dla laureatów 
konkursu Gala Biesiadna 2016, organizowanego 
przez Inter Cars. Na najlepszych uczestników czekają 
też atrakcyjne nagrody.

BAW SIĘ NA NAJLEPSZEJ 
BIESIADZIE 2016!
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Droga 
mleczna

Krowa jest stworzeniem obowiązkowym. Daje mleko każdego dnia i codziennie 
trzeba je od niej odbierać. Z samego rana, przez okrągły rok. 

Z iewając przy otwieraniu kartonu wy-

jętego z  lodówki, nie zdajemy sobie 

sprawy, że zbiórka mleka jest swego 

rodzaju misją. Zaangażowani w  nią ludzie 

muszą wyróżniać się sumiennością, a  ich 

samochody – niezawodnością. Krowy pro-

wadzą nadzwyczaj uregulowany tryb życia. 

Nie zważają na święta i urlopy. Przeciętnie 

każda z nich dostarcza 5500 l mleka rocznie. 

Tyle wynosi średnia krajowa, choć zadbane 

krowy dostarczają 10 000 l rocznie, a rekor-

dzistki nawet 20 000 l. Jedno dojenie daje od 

1 do 50 l mleka. Do krów muszą się dostoso-

wać hodowcy, mleczarze i pojazdy. 

Mleczny krążownik

Widoczna na zdjęciach Scania należy 

do dużych mleczarek. Częściej spotyka się 

w  Polsce pojazdy dwuosiowe, zwinniej-

sze, ale o  mniejszych zdolnościach prze-

wozowych, które użytkownicy zwiększają 

w razie potrzeby, dołączając przyczepę. Na 

trzyosiowym podwoziu Scanii P410 z napę-

dzaną drugą osią spoczywa trzykomorowy 

zbiornik o  pojemności 17  592 l wykonany 

przez spółkę PRO-WAM z  Koszalina. Sa-

mochód jest napędzany 13-litrowym sil-

nikiem o  mocy 410 KM, oczyszczającym 

spaliny wyłącznie za pomocą układu SCR. 

Przy dopuszczalnej masie całkowitej pojaz-

du 26 t (techniczna wynosi 27 t) jest to uza-

sadniony wybór. Uproszczona konstrukcja 

silnika, który wyposażony jest w  zwykłą 

turbosprężarkę, sprzyja wysokiej niezawod-

ności, co jest cenną zaletą w  transporcie 

mleka. W  układzie przeniesienia napędu 

jest 14-biegowa, ręczna skrzynka i  jedno-

stopniowy most napędowy. Mocny silnik 

o  wysokim momencie obrotowym umoż-

liwił zastosowanie iście „autostradowego” 

i  sprzyjającego oszczędnej jeździe przeło-

żenia 2,92:1. Nieodparcie nasuwa się myśl, 

że w obecnej dobie warto byłoby pomyśleć 

o skrzynce zautomatyzowanej, jednak przy 

częstej jeździe drogami gruntowymi, zgoła 

wertepami, wielu kierowców będzie czu-

ło się pewniej, mając do dyspozycji ręczną 

przekładnię. 

Z  przodu są resory paraboliczne, z  tyłu 

zastosowano zawieszenie pneumatyczne. 

Rozsądny kompromis, dobrze tolerujący 

drogi o  różnej jakości, pokonywane przez 

okrągły rok przy zmiennej aurze. Unoszo-

na i skrętna tylna oś sprawia, że tym dużym 

pojazdem łatwiej jest manewrować. Zara-

zem spowolnione jest zużycie ogumienia. 
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W trudnych warunkach przydaje się bloka-

da tylnego mostu oraz układ umożliwiający 

dociążenie osi napędzanej. Mleczarki z  re-

guły wjeżdżają w samo „centrum akcji”, na 

teren prywatnych posesji, gdzie grunt rzad-

ko bywa stabilny, a wyjazd na szosę utrud-

niony, choćby przez ostrą pochyłość. 

Kabina typu P ma dwa miejsca i  dość 

wysoki tunel środkowy, który może służyć 

jako stolik. Poza schowkami nad przednią 

szybą, kierowca ma do dyspozycji głębokie 

kieszenie w drzwiach i poręczną, plastiko-

wą wanienkę przy tylnej ścianie kabiny. Za 

fotelami znajduje się składana leżanka, na 

której można wypocząć w  wolnej chwili. 

Zważywszy na pory, w  jakich mleczarki 

ruszają do pracy, może się okazać przy-

datna. Leżanka ma składane poduszki na 

wysokości oparć foteli i służy jednocześnie 

za zamknięcie dla wanienki na drobiazgi. 

Prawy, tylny słupek jest przeszklony, co po-

lepsza widoczność na podwórzach, w  po-

bliżu instalacji do odbioru mleka i  mycia 

zbiornika. Kierowca ma ponadto w kabinie 

ekran kamery cofania. 

Do ostatniej kropli mleka

Cysterna jest połączona z podwoziem za 

pośrednictwem ramy pomocniczej. Płaszcz 

Instalacja do napełniania i  opróżniania 

cysterny znajduje się po prawej stronie, 

w  pionowej szafce tuż za kabiną kierow-

cy. Zasilana jest przez pompę o  wydajno-

ści 28  000 l/h napędzaną hydraulicznie od 

skrzyni biegów. W  szafce są zawory pro-

zewnętrzny i wewnętrzny wykonano ze sta-

li kwasoodpornej. Pomiędzy nimi znajduje 

się 50-milimetrowa izolacja ze styropianu. 

Dennice izolowane są pianką poliuretano-

wą. Najlepiej, jeśli zbierane od dostawców 

mleko ma temperaturę od 4 do 6oC i w ta-

kiej dotrze do mleczarni. 

Na podest prowadzi drabinka. Rurka biegnąca górą wzdłuż zbiornika jest częścią 
centralnego systemu myjącego, a jednocześnie służy za poręcz. 

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
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RFID. Znajdująca się pod komputerem dru-

karka termiczna drukuje paragony dla do-

stawców mleka. Czytelne menu komputera 

jest w języku polskim, a na życzenie w prak-

tycznie dowolnym, obcym. 

W  dolnej, chłodzonej szafce ulokowano 

bezobsługowy system pobierania prób mle-

ka z  automatyczną wymianą pojemników 

w  układzie karuzelowym (wieńcowym). 

Układ ma 54 butelki w  3 zasobnikach po 

18 sztuk. Wyposażony jest w kody kresko-

we wielokrotnego użytku z  czytnikiem do 

identyfi kacji próbek mleka. Przed rozpoczę-

ciem pobierania mleka, mierzona jest jego 

kwasowość. Jeśli wynik jest niezadowalający 

– mleko nie jest odbierane. Jeśli wypadnie 

pomyślnie, mierzone i  reje-

strowane są parametry po-

branego mleka, m.in. tem-

peratura i  zawartość wody 

(na podstawie wskazań kon-

duktometru). Opróżnianie 

cysterny odbywa się grawi-

tacyjnie. 

Komputer PK-4 współpra-

cuje z systemem optymaliza-

cji tras MuuMap, ułatwia-

jąc planowanie przejazdów 

i prowadząc kierowcę za po-

mocą nawigacji z  GPS. Po-

nadto informuje o wszelkich 

nieprawidłowościach, np. nieplanowanym 

otwarciu lub zamknięciu komór cysterny, 

zaworów spustowych czy drzwiczek komo-

ry z wieńcem zawierającym próbki. 

Aparaturą mleczarki można sterować 

za pomocą pilota, który ułatwia kierowcy 

pracę. Zbiornik ma centralny układ mycia. 

Po każdym kursie cysterna jest czyszczona 

w  stacji CIP (ang. Clean In Place), prze-

znaczonej do mycia zbiorników w  obiegu 

zamkniętym. Komory są zawsze płukane 

czystą wodą i  myte zasadowo roztworem 

sody kaustycznej, a  co kilka, kilkanaście 

dni również kwasowo roztworem kwasu 

azotowego. Myjąc cysternę należy pamię-

tać, o  otworzeniu zaworów przy poszcze-

gólnych włazach oraz zaworów odpo-

wietrzników. 

Trzyosiowa mleczarka Scania P410 to 

przykład doskonałej współpracy nowocze-

snego, przystosowanego do zadań podwo-

zia z  pojemną, wyspecjalizowaną zabudo-

wą, wyposażoną w  zaawansowane systemy 

wspomagające pracę użytkownika. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

wadzące do trzech komór zbiornika oraz 

dodatkowe, umożliwiające umycie cyster-

ny. Stwarzają one również możliwość prze-

pompowania jej zawartości do przyczepy. 

Dokonuje się go, gdy samochód jest wypeł-

niony i potrzebne jest miejsce na mleko od 

kolejnych dostawców. Mleczarnie prakty-

kują napełnianie przyczepy ze zbiorników 

samochodu, a  nie bezpośrednio towarem 

od dostawców. Ciężarówka jest wyposażona 

w  aparaturę kontrolno-pomiarową, która 

rejestruje ilość pobranego mleka oraz jego 

jakość, z uwzględnieniem źródła pochodze-

nia. Przyczepy jej nie miewają. 

Tego typu urządzenie również jest na 

pokładzie białej Scanii. Pro-Wam oferuje 

specjalny, własnej konstrukcji komputer 

mleczarski PK-4, który pozwala precyzyjnie 

monitorować dostawy oraz archiwizować 

zdobyte dane, celem chociażby późniejsze-

go rozliczenia się z dostawcami. Pliki można 

przenosić na komputer zakładowy za po-

mocą pamięci USB lub zdalnie, przy użyciu 

transmisji GPRS lub WiFi. Dostawcy iden-

tyfi kowani są za pomocą GPS, działającego 

z  dokładnością do 4 m, lub identyfi katora 

Scania P410 DB 6x2*4 HNA

Dmc (t) ................................................................................ 26
Masa własna (t) .......12,14 (8,3 – podwozie, 3,84 – zabudowa)
Rozstaw osi (mm) ........................................................... 4300
Typ silnika ............................................DC13 115 L01 Euro 6
Liczba i układ cylindrów ......................................................R6
Pojemność (dm3) ............................................................. 12,7
Maksymalna moc (KM/kW/obr/min) ................. 410/304/1900
Maksymalny moment obr. (Nm/obr/min) ..... 2150/1000÷1300
Skrzynia biegów ......................... zautomatyzowana GRS905 
  ..... 14-biegowa z zespołem zmiany rozpiętości przełożeń
Przełożenie przekładni głównej .................................... 2,92:1
Przeglądy ......................................................... co  45 tys. km
Gwarancja ...................................................................... 1 rok

Z lewej strony zabu-
dowy jest zbiornik oleju 
układu hydraulicznego 
wraz z chłodnicą. 

Komputer mleczarski PK-4 ma oprogramowanie 
gromadzące dane o zebranym mleku i ułatwiające roz-
liczenia z dostawcami. Ponadto usprawnia zarządzanie 
taborem, dążąc do optymalizacji tras przejazdu. 

Aparatura kontrolno-pomia-
rowa gromadzi próbki 
i rejestruje właściwości 
mleka od danego dostawcy. 

W największej szafce są zawory do na-
pełniania i opróżniania cysterny oraz 
do przepompowania jej zawartości do 
przyczepy lub podłączenia do myjni CIP. 

Rozkładana leżanka daje chwilę wytchnienia. 
Ma ruchome poduszki po bokach, zatem 
można z niej korzystać również przy ustawio-
nym pionowo oparciu fotela kierowcy. 

Dzięki niskiej kabinie P dostęp do miejsca kierowcy 
jest dobry. Nieskomplikowana, czytelna forma tablicy 
rozdzielczej jest korzystna przy pracy wymagającej 
codziennej mobilizacji i wczesnego wstawania. 
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P rzewozy chłodnicze wy-

magają uwagi nie tylko 

ze względu na dobro deli-

katnych dóbr, które są ich „chle-

bem powszednim”. Prawidłowo 

dobrana i  używana zabudowa 

odwdzięcza się długim okresem 

bezawaryjnej i  oszczędnej eks-

ploatacji. 

Mostków nie budujemy

Chłodnie nie należą do po-

jazdów skomplikowanych, a  to 

oznacza, że najwyższą wagę 

mają w  ich przypadku deta-

le konstrukcji. One decydują 

o  użyteczności pojazdu i  jego 

trwałości. Kluczowa jest jakość 

zabudowy, wyrażająca się nie 

tylko skutecznością izolacji, ale 

takim połączeniem elementów 

nadwozia, które utrzymuje je 

w  pierwotnym kształcie przez 

długie lata. Niestaranna, nie-

przemyślana zabudowa izoter-

miczna szybko się „rozłazi” pod 

wpływem wstrząsów towarzy-

szących zwłaszcza jeździe po 

zaniedbanych drogach lokal-

nych. Skutkuje to jej rozszczel-

nieniem. Powstają mostki ciepl-

ne, które ułatwiają przenikanie 

ciepła (lub zimna) z  zewnątrz. 

W  ekstremalnych przypad-

kach można wejść w  konfl ikt 

z prawem, jeśli okaże się, że coś 

z chłodni wycieka na zewnątrz. 

Nadwozie powinno być szczel-

ne! Lepiej zapobiegać niż leczyć 

i  wybierać zabudowy renomo-

wanych, doświadczonych pro-

ducentów. 

Miejscem sprzyjającym po-

wstawaniu mostków cieplnych 

są naturalnie okolice drzwi. Za-

mknięcie nie dopuszczające do 

wymiany ciepła z  otoczeniem 

odgrywa istotną rolę w  prawi-

dłowej ochronie ładunku, jednak 

liczba i typ otworów drzwiowych 

musi współgrać ze specyfi ką 

pracy pojazdu. Ona bowiem po-

winna defi niować wyposażenie 

zabudowy lub naczepy. 

W typowych chłodniach, czyli 

izotermach wyposażonych w ag-

regat chłodniczy, grubość izola-

cji wynosi zwykle około 60 mm

przy współczynniku przenikania 

ciepła k<0,4 W/(m2K) – w prak-

tyce przeważnie wynosi nieco 

ponad 0,3. Pojazd powinien być 

w  stanie utrzymywać tempera-

turę w  ładowni w  zakresie od 

Nie pomijać
Chłodnia, która jest dobrze przygotowana do pracy, nie zrzuca całego ciężaru 
zabezpieczenia ładunku na wydajny agregat. 

Agregaty umieszczone pod podłogą 
zabudowy oszczędzają miejsce na ładunek, 

zatem zestaw z przyczepą może mieć maksymalną 
objętość, ograniczoną jedynie przepisami
 o dopuszczalnych wymiarach pojazdów. 

Naczepy Krone z serii Cool Liner mogą 
być przystosowane do specyficznego i bardzo 
wymagającego ładunku, takiego jak leki. 

Stalowa naczepa chłodnicza Kögel Cool – PurFerro quality 
ma bardzo dobrą izolację i wyróżnia się kilkoma nieoczywistymi zaletami, 
np. podłogą skutkującą obniżeniem hałasu przy załadunku. 
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12 do –20°C. Właściwie skon-

struowane i  dobrane nadwozie 

oszczędza wysiłku agregatowi, 

który może zapewnić odpowied-

nie warunki przewozu ładunku 

przy najmniejszym, możliwym 

zużyciu paliwa. 

Ściany chłodni mają budowę 

„sandwiczową”. Izolacja, zwykle 

pod postacią pianki poliureta-

nowej jest umieszczona między 

warstwami poszycia. Na poszy-

cie zewnętrzne i  wewnętrzne 

używana jest blacha aluminio-

wa lub stalowa, ocynkowana. 

Wykorzystywany jest też lami-

nat poliestrowo-szklany z  war-

stwą żelkotu. Wybór jednego 

z  typów poszycia jest związany 

nie tyle z  jego szczególnymi 

zaletami, co preferencjami na-

bywcy wynikającymi niekiedy 

tylko z przyzwyczajenia. Obec-

na technologia zapewnia dosta-

teczną długowieczność każde-

mu typowi chłodni i  pozwala 

z  podobną łatwością myć i  na-

prawiać zarówno pojazdy sta-

lowe, jak i  z  poszyciem z  two-

rzywa sztucznego. Masa własna 

oby typów chłodni jest zbliżona. 

Poszycie z  tworzywa ma nieco 

lepsze własności izolacyjne. 

Rzadko, często, wciąż

Stosunkowo najłatwiej jest 

kontrolować temperaturę w po-

jazdach przeznaczonych do 

transportu długodystansowe-

go. Drzwi są jedne i  otwiera-

ne przeważnie nie częściej niż 

dwukrotnie w  trakcie pojedyn-

czego kursu: przy załadunku 

i  rozładunku. Należy tylko pa-

miętać, że chłodnia nie służy do 

schładzania, a jedynie do utrzy-

mywania prawidłowej tem-

peratury ładunku. Czyli wa-

rzywa, owoce i  inne towary 

powinny trafi ać do zabudowy 

już schłodzone, a  mówiąc pre-

cyzyjnie – w  odpowiedniej dla 

nich temperaturze. Przy ostrych 

mrozach będą potrzebować 

„odrobiny ciepła”. Nowoczesne 

agregaty z grzaniem i specjalny-

mi trybami pracy, dobrze chro-

nią przewożony ładunek i przy-

czyniają się do oszczędności na 

paliwie. Pomału obniżając tem-

peraturę, zapobiegają przemro-

żeniu partii towaru znajdującej 

się w bezpośrednim sąsiedztwie 

parownika, a  pracując w  try-

bie ekonomicznym dają pełną 

ochronę ładunku, gwarantując 

niskie zużycie paliwa. 

Producenci pojazdów oferu-

ją rękawy wspomagające pra-

widłową cyrkulację powietrza 

w nadwoziu, jednak nie zastąpią 

one zdrowego rozsądku przy 

załadunku. Aby zimne powie-

trze równomiernie się rozprze-

strzeniało i „wypychało” ciepłe, 

konieczne jest pozostawienie 

wolnej przestrzeni nad i  pod 

ładunkiem, a  najlepiej również 

wzdłuż ścian bocznych. 

Prawidłowe rozmieszczenie 

ładunku i  maksymalne ograni-

czenie wymiany ciepła z  oto-

…przy tylnych drzwiach 
jest drugi parownik, chłodzący 
tylną część nadwozia.

Wnętrze chłodni Krone. Widoczne belki systemu podwój-
nej podłogi, rękaw wspomagający prawidłowy obieg powietrza 
oraz składana ścianka działowa. Po jej drugiej stronie…

Nadwozie wymienne z bezpiecznie 
umieszczonym w zagłębieniu agregatem 
Carrier. 

Kögel – Twój partner w Polsce

Eurotrailer Sp. z o.o. 
 Grupy DBK 
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 zwojów, papieru lub napojów

   
  

… model Kögel Cargo

 
od 1934 roku
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godną przy kilkuetapowym 

rozładunku. 

Niekiedy opłaca się podzie-

lić nadwozie na kilka komór, 

umożliwiających jednoczesny 

przewóz ładunków wymagają-

cych odmiennych temperatur. 

Przegrody to również sposób na 

ograniczenie wymiany powie-

trza z otoczeniem. 

Praca w  dystrybucji stawia 

podwyższone wymagania agre-

gatowi. Musi być odpowiednio 

wydajny, aby skutecznie schła-

dzał regularnie „przewietrzaną” 

ładownię. Kierowca powinien 

pamiętać, żeby wyłączać agregat 

przed każdym otwarciem drzwi. 

Jeśli tego nie robi, agregat nie 

tylko niepotrzebnie wytwarza 

nadmiar zimnego powietrza, 

ale na skutek przyspieszonej 

cyrkulacji do zabudowy dostaje 

się więcej ciepłego z  zewnątrz. 

Traci się więc w  dwójnasób. 

Obecnie w  ofercie są automa-

tyczne wyłączniki, które po 

uchyleniu drzwi odcinają agre-

gat od zasilania. Warto w  nie 

zainwestować. 

Gdzie dołożyć, skąd zabrać

Typowe nadwozie chłodnicze 

ma formę prostopadłościanu. 

Pragnąc w  pełni wykorzystać 

długość zabudowy zamonto-

wanej na podwoziu samochodu 

lub przyczepy można umieścić 

agregat „na schodku” w przed-

niej części dachu. W ten sposób 

agregaty są z reguły montowane 

na chłodniczych nadwoziach 

wymiennych. W  wypadku sta-

łych zabudów, alternatywnym 

rozwiązaniem jest ulokowanie 

agregatu na ramie pojazdu, pod 

podłogą zabudowy. 

W ramach dodatkowego wy-

posażenia można zamówić np. 

podwójną podłogę lub belki 

rozporowe mocowane do ścian 

i  unieruchamiające ładunek. 

Jednak ściany standardowej 

izotermy nie mogą przenosić 

dużych obciążeń i  nie należy 

ich nadwyrężać. Montowane do 

dachu haki do przewozu pół-

tusz obciążają dach, co zmusza 

producentów do wzmocnienia 

go, aby nie uległ odkształceniu, 

a  na użytkowników nakłada 

obowiązek dbania o  prawidło-

wy, równomierny załadunek. 

Akcesoria podnoszą masę 

własną chłodni. W  dystrybucji 

ich walory praktyczne rekom-

pensują pewną utratę ładow-

ności, w  dalekim transporcie 

większą korzyść przynoszą po-

jazdy lekkie i nieskomplikowane. 

W  każdym segmencie przewo-

zów warto natomiast inwesto-

wać w  nowoczesne urządzenia 

ułatwiające kontrolę warunków 

przewozu, takie jak rejestratory 

temperatury i  czujniki otwarcia 

drzwi oraz powiązane z  nimi 

systemy telematyczne albo cho-

ciażby ultradźwiękowe czujniki 

poziomu paliwa w  agregacie, 

które przypominają w porę o ko-

nieczności zatankowania. 

Transport chłodniczy to sztu-

ka uważności. Zarówno przy 

wyborze pojazdu, jak i  jego 

późniejszej eksploatacji, gdy raz 

trzeba chłodzić, raz grzać i  za-

wsze starannie zamykać drzwi. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Kögel, Scania

czeniem to zasady uniwersalne. 

Jednak w niektórych zastosowa-

niach należy iść na kompromis. 

Najwięcej ustępstw wymaga 

dystrybucja, która wiąże się 

z częstą wymianą towaru i licz-

nymi postojami połączonymi 

z  otwieraniem drzwi. Często 

pożądanych jest co najmniej 

dwoje drzwi: z tyłu i na ścianie 

bocznej. Drugie drzwi, węższe 

i mniejsze pozwalają ograniczyć 

przenikanie powietrza z  ze-

wnątrz przy częściowym roz-

ładunku. W  pojazdach wypo-

sażonych w  windę załadowczą 

z  tyłu pełnią też funkcję „wyj-

ścia awaryjnego”. Gdy zepsu-

je się winda, można od biedy 

rozładować pojazd przez małe, 

boczne drzwi. 

Przenikaniu ciepła za-

pobiegają również kurtyny 

z  pasów tworzywa przy wej-

ściu. Jeśli chłodnia wykonuje 

kursy regularne, ale krótko-

trwałe, z  częstymi postojami 

można zdecydować się na za-

stąpienie tylnych, dwuskrzy-

dłowych drzwi roletą – wy-

Chłodnie mają sztywne ściany, dzięki czemu mają 
lepsze własności aerodynamiczne niż naczepy kurty-
nowe, jednak nadal jest sporo do poprawienia. Ta na-
czepa Lamberet SR2 stawia powietrzu mniejszy opór 
dzięki osłonom bocznym i składanemu „ogonowi”. 

Schmitz-Cargobull proponuje 
m.in. popularne w krajach 
skandynawskich naczepy chłod-
nicze z jedną ze ścian bocznych 
składaną harmonijkowo.

Lamberet SR2 Super City jest zmyślnie przystosowana 
do pracy w dystrybucji. Skrętne osie zmniejszają promień 
skrętu, a roleta zamiast drzwi ułatwia dostęp do ładowni. 
Składana winda jest pomocna przy rozładunku do poziomu 
jezdni i nie przeszkadza przy podjeżdżaniu pod rampę. 

Ciężarówka dystrybucyjna z agregatem Thermo King na przed-
niej ścianie. Taki sposób mocowania zapewnia mu doskonałe 
warunki pracy. Spojler poprawiłby opływ powietrza, przyczy-
niając się do obniżenie zużycia paliwa, ale można z niego 
zrezygnować, jeśli pojazd nie będzie rozwijał dużych prędkości.  

Naczepa chłodnicza 
typu „jumbo” firmy 
Talson, przeznaczona 
do transportu kon-
tenerów lotniczych. 

Holenderska naczepa Van Eck z nisko biegnącą podłogą 
i niezależnym zawieszeniem, którego wysokość można 
regulować, obniżając przy załadunku lub rozładunku podłogę 
do poziomu jezdni. Podwójna podłoga pozwala zabrać 
jej 51 europalet, gdy zwykła naczepa przewozi ich 33. 
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Torseo
Ergonomiczny uchwyt wygodna obsługa

www.pommier.pl

Ergonomiczny uchwyt wygodna ob

w

W ofercie tego włoskiego produ-
centa znajdują się jednowentylato-
rowe agregaty z napędem od alter-
natora (model BAT – battery units) 
do samochodów o objętości prze-
strzeni ładunkowej do 8 (do 0OC) 
oraz 5 m3 (do –20OC). Rozwiąza-
nie to charakteryzuje się prostym 
montażem, nie wymaga ingerencji 
w silnik pojazdu oraz nie wpływa 
na właściwości jezdne, dzięki cze-
mu zdobywa coraz większą popu-
larność. Urządzenia te występują 
w różnych opcjach zasilania (12 V, 
12/230 V) oraz z dodatkową funk-
cją grzania. 

Z kolei samochody dostawcze 
o objętości ładowni nieprzekra-
czającej 27 (dla 0OC) oraz 20 m3 
(dla –20OC) mogą być wyposażo-
ne w dwuwentylatorowe agregaty 
chłodnicze z napędem bezpośred-
nim. Przykładem są agregaty DDU 

Do chłodzenia i mrożenia

(direct drive unit). Urządzenia wy-
stępują w różnych opcjach zasila-
nia (12 V, 12/230 V oraz 12/400 V) 
z dodatkową funkcją grzania. 

Agregaty chłodnicze Rivacold 
zostały zaprojektowane i dopra-
cowane z myślą o niezawodno-
ści działania (wyposażone są 
m.in. w podzespoły Danfoss, 
wymienniki Rivacold, których 
jakość została doceniona w eks-
tremalnych warunkach chłodnic-
twa przemysłowego), jak również 
elastyczności przejawiającej się 
w postaci dowolnej konfiguracji 
montażu urządzenia na dachu 
lub ściance (bez dodatkowych 
przystawek). Każdy agregat 
pracujący w oparciu o czynnik 
chłodniczy R-404A może zostać 
wykorzystany jako urządzenie 
chłodnicze. ▐

Fot. Frigocar

Kompaktowe 
i wydajne

Systemy chłodnicze Th er-

mo King serii V-200s 

oferują wysoką wydaj-

ność i  sprawność sprawdzo-

nych agregatów z  serii V-200 

MAX w  bardziej kompaktowej 

wersji. Agregaty serii V-200s 

zapewniają optymalną wydaj-

ność chłodniczą dla pojazdów 

o  przestrzeni ładunkowej do 

10 m³ towarów zamrożonych 

i do 19 m³ produktów świeżych.

„Aby sprostać zmieniającym 

się oczekiwaniom i  nawykom 

klientów, fi rmy przewozowe 

muszą przewozić coraz szer-

szą gamę produktów świeżych. 

Jednocześnie, dbając o  własne 

zyski, muszą jeszcze kierować 

się troską o  środowisko na-

turalne” – mówi Eneko Fer-

nandez, menedżer produktu 

ds. agregatów napędzanych 

z  pojazdu, Th ermo King Eu-

ropa, Bliski Wschód i  Afryka. 

– Dzięki nowym agregatom 

V-200s mogą jednocześnie 

ograniczyć wpływ transportu 

na środowisko, zachować opła-

calność kosztową i wyprzedzać 

Konstrukcja agregatów 
V-200s napędzanych silnikiem 
pojazdu zapewnia większą ładowność przy 
utrzymaniu wysokiej wydajności pojazdów 
dostawczych i ciężarowych.

wymagania przepisów i  norm 

branżowych”.

Tej samej wielkości skra-

placz, co w  agregatach Th ermo 

King V-100, zapewnia niższy 

wsad czynnika chłodniczego, 

niższą wagę agregatu i  większą 

ładowność. Brak zastosowania 

osobnego silnika przekłada się 

na dalsze znaczne ograniczenie 

emisji hałasu i  zanieczyszczeń. 

Konstrukcja agregatów sprawia, 

że doskonale sprawdzają się 

w dystrybucji miejskiej, w miej-

scach o  ograniczeniach wyso-

kości pojazdów, co zapewnia 

większą elastyczność fi rmom 

transportowym i ich kierowcom. 

Zasilane z  pojazdu agregaty 

serii V-200s dostarczane są stan-

dardowo z najnowszej generacji 

czynnikiem chłodniczym R-

-452A, który został opracowany 

we współpracy Th ermo King 

i  Chemours i  zapewnia niemal 

o  połowę niższy potencjał two-

rzenia efektu cieplarnianego 

(GWP) w stosunku do poprzed-

niego czynnika R-404A. ▐

Fot. Thermo King

Frigocar zapewnia montaż i serwis w całym 
kraju oraz 24-miesięczną gwarancję agregatów 
chłodniczych Rivacold. 
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Międzynarodowy Zlot Ciężarowych Pojazdów 
Tuningowanych Master Truck odbędzie się w 4. 
weekend lipca, 22–24 lipca 2016 r. na terenie 
Autodromu DELTA oraz lotniska Aeroklubu 
Opolskiego. 

Podczas zlotu będzie można podziwiać nie 
tylko weteranów zlotu, ale również premiery, 
auta które właśnie w tym miejscu zostaną poka-
zane pierwszy raz publiczności. Nie zabraknie 
też uczestników z krajów sąsiednich, a nawet 
dalszych państw, których przedstawiciele już 
zapowiedzieli swój udział w zlocie. 

Imprezie towarzyszyć będą Mistrzostwa 
Świata Unimoto Drag Racing, czyli Wyścigi Sza-
tańskich Rydwanów. To nieznana i nieprawdo-
podobnie widowiskowa dyscyplina sportu rodem 
z USA. Szatańskie maszyny będzie można po-
dziwiać przez cały piątek podczas jazd próbnych 
oraz w rozległym parku maszynowym, w którym 
będą szykowane do zawodów, a w sobotę od-
będą się regularne mistrzostwa, które wyłonią 
najlepszych jeźdźców w swoich kategoriach. 

Master Truck to także potężna dawka muzyki, 
świetnych nietuzinkowych pojazdów – zarówno 
ciężarowych, jak i osobowych, dostawczych, 
specjalnych i oldtimerów oraz wielu innych zdo-
byczy motoryzacji, konkursy sprawnościowe 
z nagrodami, pokazy i premiery. Naturalną rze-
czą jest obecność firm okołobranżowych, które 
tworzą Targi Master Truck, a wisienką na torcie 
– pokazy zdalnie sterowanych miniatur prawdzi-
wych ciężarówek. Będzie można ruszyć w wir 
niekończącej się rozrywki, zwieńczonej prze-
pięknym pokazem świetlnym, który, jak mają 
nadzieję organizatorzy, zostanie powtórzony 
zarówno w piątek, jak i w sobotę, a jeśli komuś 
będzie jeszcze mało to może i w niedzielny wie-
czór załapie się na jedyny w swoim rodzaju po-
kaz, podczas którego na scenie wystąpi lubiany 
przez wszystkich i wyczekiwany Sławomir. ▐

Fot. TV Brawo

Norway King Crab AS ma siedzibę 

w wiosce rybackiej Bugøynes, leżącej 

na północy Norwegii, około 500 km 

za kołem podbiegunowym. Na wyposażenie 

swoich nowych, 20-tonowych ciężarówek 

fi rma wybrała agregaty Carrier Transicold 

Supra 850 Nordic Silent. Każda z  ciężaró-

wek może jednorazowo przewozić 7000 

krabów. Przeciętny krab waży od 2 do 5 kg, 

a rozpiętość odnóży dochodzi do 1,2 m. 

2 godziny na spakowanie

Agregat Supra 850 Nordic wykorzystuje 

elektryczne ogrzewanie wodne, co umoż-

liwia mu sprawne funkcjonowanie przy 

ekstremalnie niskich, zimowych temperatu-

rach, które w  tamtych okolicach dochodzą 

niejednokrotnie do –35OC. Ponadto, dzięki 

rozwiązaniom stosowanym wyłącznie przez 

fi rmę Carrier Transicold wyróżnia się bar-

dzo cichą pracą. 

„Opracowaliśmy wyjątkową metodę 

transportu krabów. Gwarantuje im ona 

właściwe warunki od chwili złowienia, 

aż do momentu, gdy trafi ą do restauracji 

– mówi Svein Ruud, prezes zarządu Norway 

King Crab AS. – Kluczowym etapem jest 

podróż do Oslo. W tym czasie kraby muszą 

mieć zapewnioną temperaturę od 2 do 4OC. 

W  miesiącach zimowych panują bardzo 

ciężkie warunki drogowe i pogodowe. Wy-

braliśmy agregaty Supra 850 Nordic Silent, 

które mogą z powodzeniem pracować w tak 

trudnym środowisku i  oprócz schładzania 

mają również funkcję grzania przestrzeni 

ładunkowej.” 

Norway King Crab AS odławia kraby za 

pomocą niedużych kutrów. Po rozładowa-

niu ich w porcie w Bugøynes, kraby są od-

powiednio pakowane i  gotowe do wysyłki 

w ciągu 2 godziny. Następnie poddaje się je 

kontroli i  znakuje. Droga każdej sztuki do 

miejsca przeznaczenia jest śledzona. Kra-

by podróżują w zbiornikach wypełnionych 

wodą z głębin Morza Barentsa. 

Supra 850 Nordic jest wysokiej klasy 

urządzeniem o  wydajności chłodniczej 

7810 W  przy temperaturze 0°C i  wen-

tylacji 2500 m3/h. Wydajność grzewcza 

dochodzi do 6700 W, co zostawia duży 

margines bezpieczeństwa przewozom 

w  ekstremalnych temperaturach. Możli-

wość precyzyjnego sterowania temperatu-

rą w  połączeniu z  tradycyjnym napędem 

silnikiem Diesla zapewnia bardzo dobrą 

ochronę ładunku w  ciężkich warunkach 

zimowych. 

Podróż nadzorowana

Ciężarówki są wyposażone w system tele-

matyczny LinkItAll® oraz rejestratory tem-

peratury Carrier Transicold’s DataCOLD 

600, które mierzą również wilgotność 

w  ładowni. Dane są przechowywane przez 

dwa lata i  dostępne na bezpiecznej stronie 

Kierunek Opole
Już za miesiąc miłośnicy 
lśniących chromem ciężarówek 
będą mieli swoje święto. Po raz 
jedenasty do Polskiej Nowej Wsi 
koło Opola zjadą najpiękniejsze 
pojazdy z Polski i Europy.

Po królewsku
Kraby mają do pokonania ponad 2000 km przez arktyczne mrozy 
zanim trafią na stoły smakoszy m.in. we Francji, Wielkiej 
Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii. Aby podróż 
się udała, muszą mieć stworzone odpowiednie warunki. W końcu 
to kraby królewskie!

internetowej. Akcesoria te wspomagają za-

awansowany system śledzenia przesyłek 

stosowany przez nabywcę. Na podstawie 

indywidualnego oznakowania umożliwia 

on dokładny nadzór nad podróżą każdego 

kraba. 

„Kraby królewskie należą do owoców 

morza wyjątkowo cenionych na całym świe-

cie. Potrzebują odpowiednich warunków 

przez całą drogę – wyjaśnia Jan Hjertvik, 

norweski menedżer sprzedaży w  Carrier 

Transicold Scandinavia. – Fakt, że pieczę 

nad nimi sprawują agregaty z  rodziny Su-

pra, jak najlepiej świadczy o szerokich moż-

liwościach i jakości naszych urządzeń.”

Norway King Crab AS jest jedynym po-

ławiaczem krabów królewskich na świecie, 

który otrzymał certyfi kat „Friend of the Sea”, 

pozarządowej organizacji non-profi t, której 

celem jest ochrona mórz. Certyfi kat po-

twierdza wysokie standardy jakości obowią-

zujące w fi rmie na każdym etapie działania: 

od właściwego wykorzystywania zasobów 

naturalnych aż do zapewnianie zwierzętom 

odpowiednich, kontrolowanych warunków 

transportu. ▐

Fot. Carrier
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Z  badania przeprowadzonego przez fi r-

mę Goodyear wśród właścicieli fl ot 

wynika, że głównym wyzwaniem, jaki 

staje przed fi rmami transportowymi jest 

wzrost kosztów działalności – 91% odpo-

wiedzi (badanie miało miejsce w  2013 r., 

jeszcze przed spadkiem cen paliw, które 

w  znaczny sposób pozwoliły zaoszczędzić 

w  roku 2015). Respondenci jako najważ-

niejsze kryterium przy wyborze opon wska-

zali długość przebiegów i  opory toczenia 

– odpowiedziało w  ten sposób 80% pyta-

nych. 67% wskazało, że obsługuje transport 

regionalny i  długodystansowy, co oznacza, 

że fl oty te są zainteresowane kupnem opon 

uniwersalnych, które dodatkowo moż-

na bezpiecznie użytkować zarówno latem 

i zimą – 51% respondentów, podejmując de-

cyzje zakupowe, zwraca uwagę na oznacze-

nie M+S oraz trzech szczytów gór. Okazuje 

się więc, że podział na opony długodystan-

sowe i regionalne jest sztuczny. Floty szuka-

ją bardziej uniwersalnych produktów, które 

będą spełniały większy zakres wymagań.

Uniwersalnie

Przed producentami opon ciężarowych 

jest więc sporo wyzwań. Poza przebiegiem, 

na który przede wszystkim zwracają uwa-

gę decydenci, opony muszą wykazywać się 

efektywnością paliwową, czyli mieć niskie 

opory toczenia. Istotna jest też większa no-

śność opon, co dostosowuje je do większe-

go obciążenia związanego z  wprowadze-

niem normy Euro 6, ale również pozwala 

zwiększyć ładowność. Kolejne to pełna 

mobilność również zimą oraz redukcja po-

ziomu hałasu.

Tym wszystkim wyzwaniom starali się 

sprostać inżynierowie podczas prac nad 

nową gamą opon Dunlop do pojazdów 

ciężarowych. Nowe opony zastąpią SP344, 

SP444 i  SP244. To już szósta generacja: 

Czasem słońce, 
czasem deszcz
Rynek opon ciężarowych zarówno w Polsce, 
jak i w Europie rozwija się bardzo dynamicznie. 
W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku wzrósł 
odpowiednio o 7,5 i 2,5%. 50% sprzedawanych 
w Polsce opon należy do segmentu premium, 
ale w Europie Zachodniej odsetek ten jest jeszcze wyższy.

dB

C C

72

1222/2009 - C3

dB

C B

74

1222/2009 - C3

Mostki umieszczone na ob-
wodzie żeber bieżnika stabili-
zują centralne żebra. Podczas 
pokonywania zakrętów ele-
menty bieżnika mniej się 
deformują i mają mniejsze 
uślizgi. Dzięki temu można 
zaoszczędzić więcej paliwa 
i wydłużyć przebieg opony.

Mostki stabilizują centralne 
żebra, gdy występują siły
poprzeczne. Podczas 
pokonywania zakrętów 
wzrasta sztywność centralnej 
części bieżnika. Takie 
rozwiązanie sprawia, 
że kierowca ma większą 
kontrolę nad pojazdem.

Duża gęstość zygzakowatych 
lameli zapewnia przyczepność 
w każdych warunkach 
drogowych, szczególnie 
na mokrych nawierzchniach. 
Blokujące się lamele nie 
zmniejszają sztywności 
bieżnika. Wydłużają się też 
przebiegi.

Solidne szerokie żebra 
barkowe zapewniają 
równomierny rozkład 
nacisków opony na 
podłoże, co poprawia 
kontrolę nad pojazdem.

Dunlop SP 246

Dunlop SP 446

Dunlop SP 346

Lamele zwiększają 
elastyczność klocków 
bieżnika. Duża ilość 
„gryzących” krawędzi 
sprawia, że opona 
ma doskonałe parametry 
zarówno na mokrej 
nawierzchni, jak i w wa-
runkach zimowych.

SP346 – wzór bieżnika
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opony na oś kierowaną – SP346, napędo-

wą – SP446 i naczepy – SP246. Oferują nie 

tylko przebiegi dłuższe nawet o 10% (testy 

predykcyjne i  faktyczne, przeprowadzo-

ne przez Centrum Innowacji Goodyear 

w  Luksemburgu na oponach rozmiaru 

315/80R22,5 wykazują, że nowe opony na 

oś kierowaną SP346 mają dłuższe przebie-

gi do 5%, a  nowa opona na oś napędową 

SP446 – nawet o  10%) oraz poprawioną 

efektywność paliwową w stosunku do po-

przedników, lecz także wysoką sprawność 

w zimowych warunkach. Wersje na oś kie-

rowaną i  napędową oznaczono symbolem 

trzech szczytów górskich i  płatka śniegu 

(3PMSF) oraz znakiem M+S, co potwier-

dza, że spełniają one surowe europejskie 

wymagania stawiane ciężarowym oponom 

na śnieg. 

Jednym z  najgroźniejszych czynników 

oddziałujących na oponę jest temperatura. 

Opony ciężarowe podczas eksploatacji są 

narażone na pracę w ponad 100°C. Do wy-

chłodzenia potrzeba więc trochę czasu. Czę-

sto nawet długi postój nie wystarczy, żeby 

opona osiągnęła temperaturę otoczenia. 

ponieważ zwiększają elastyczność bloków 

bieżnika i umożliwiają wydajniejsze zbijanie 

śniegu. Konstrukcja lamel i  ich gęstość zo-

stały dobrane w taki sposób, aby zapewniać 

jednocześnie wolne zużycie opony, spraw-

ność zimą i  wysoką przyczepność na mo-

krej nawierzchni. Charakterystyka zużycia 

utrzymuje właściwości bieżnika przez cały 

okres eksploatacji, aż do chwili, gdy opona 

będzie gotowa do nacinania. Aby pomóc 

w  utrzymaniu wydajności operacyjnej po-

jazdów, od których wymaga się zwiększonej 

nośności, opona SP346 jest w  niektórych 

rozmiarach dostępna w  wersji High Load. 

Pomaga ona kompensować zwiększone ob-

ciążenia osi przedniej, na przykład dodatko-

wym osprzętem wymaganym przez normę 

Euro 6. 

Dunlop SP446 na oś napędową rów-

nież charakteryzuje się doskonałą trakcją 

w każdych warunkach. Jednym z najważ-

niejszych elementów dających przewagę 

pod względem osiągów jest podstawa la-

meli, która kształtem przypomina kroplę 

deszczu. Specjalna konstrukcja pomaga 

spełnić wymogi oznaczeń M+S i  3PMSF, 

jednocześnie zmniejszając obciążenie 

spodniej części lamel. Kolejną zaletą lamel 

jest trwałość w  warunkach przewozów 

regionalnych. Rozmiar bloków bieżnika 

i szerokość rowków równomiernie rozkła-

dają sztywność bieżnika, co wydłuża prze-

biegi i  zwiększa przyczepność na mokrej 

nawierzchni. 

Zastosowano tutaj nową technologię 

dwuwarstwową. Zewnętrzna warstwa bież-

nika jest odporna na ścieranie, natomiast 

wewnętrzna zmniejsza opór toczenia dzię-

ki niskiej histerezie. Rozwiązania te wydłu-

żają przebiegi oraz poprawiają efektywność 

paliwową, utrzymując niskie opory tocze-

nia przez cały okres eksploatacji opony. 

Wzór bieżnika w kształcie litery V zmniej-

sza poziom hałasu i  dodatkowo wydłu-

ża przebiegi. Dzięki temu bloki wchodzą 

w strefę styku stopniowo, co ogranicza ha-

łas. Wprawdzie fl oty nie są zainteresowane 

Michel Rzonzef, 
wiceprezes działu opon 
dla pojazdów użytkowych Goodyear 
w regionie EMEA

Nowa linia opon Dunlop oferuje niespoty-
kane wcześniej długie przebiegi, niskie zu-
życie paliwa oraz sprawność zimą zarówno 
w przewozach długodystansowych, jak i re-
gionalnych. Opony te zapewniają poczucie 
pewności właścicielom flot, którzy poszu-
kują produktów oferujących równowagę 
pomiędzy długimi przebiegami i niskim zu-
życiem paliwa, co zapewnia obniżenie cał-
kowitego kosztu posiadania i optymalizuje 
inwestycję w ogumienie. Dodatkową zaletą 
jest sprawność zimą, dzięki której pojazdy 
ciężarowe mogą pozostać w ruchu nawet 
podczas nieprzewidywalnych warunków 
drogowych.

Firma Trans Polonia Group (dawniej Orlen Transport) od lat korzysta z opon Dunlop. Dzięki programowi 
FOS, można dokładnie prześledzić, jakie miały przebiegi. Warto podkreślić, że imponujące wyniki 
osiąga się przede wszystkim dzięki monitorowaniu stanu ogumienia. Prawidłowe ciśnienie to podstawa 
długiego życia opony, przyczynia się też do niższego zapotrzebowania na paliwo.

Dlatego kwestia odprowadzania ciepła jest 

bardzo istotna w  przypadku opon. Zarów-

no jeżeli chodzi o  opony na oś kierowaną 

i napędową, jak i może przede wszystkim oś 

naczepy. Inżynierowie wzięli również to pod 

uwagę, opracowując nowe opony.

Na dłużej

Innowacyjna konstrukcja bieżnika opo-

ny Dunlop SP346 na oś kierowaną oferuje 

osiągi, za sprawą których ogumienie speł-

nia regulacje dla unijnej homologacji opon 

zimowych dla pojazdów ciężarowych, jak 

również wymagania oznaczenia M+S. La-

mele, pogłębione w  stosunku do modelu 

SP344, są tutaj kluczowym elementem, 
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Średnie przebiegi opon Dunlop poprzedniej generacji
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Średnie przebiegi wszystkich eksploatowanych opon Dunlop 
w I życiu w latach 2008–2016 (w tys. km)
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ograniczaniem hałasu, ale coraz częściej 

pojawia się ten czynnik jako element brany 

pod uwagę podczas przetargów, szczegól-

nie dotyczy to transportu realizowanego 

w  miastach. Nowa konstrukcja przyczy-

nia się również do wydłużenia żywotności 

opony dzięki poszerzeniu bieżnika i  wyż-

szej wartości wskaźnika netto-brutto. Dzię-

ki tym właściwościom opona ma większą 

objętość gumy przy niezmienionym roz-

kładzie sztywności w  blokach bieżnika. 

Łączniki poprzeczne zwiększają sztyw-

ność bieżnika i  ograniczają uślizg bloków 

w  momencie przechodzenia przez strefę 

styku. Podobnie jak opona na oś kierowa-

ną SP346, SP446 zapewnia wysoki poziom 

przyczepności przez cały okres eksploatacji 

aż do chwili bieżnikowania. 

Dunlop SP246 na oś naczepy z  oznacze-

niem M+S uzupełnia ofertę nowych opon 

SP346 i  SP446. Opona ta będzie dostęp-

na w  drugiej połowie roku w  rozmiarach 

385/55R22,5 160 (158) i wersji 385/65R22,5 

164 (158) HL (High Load) umożliwiającej 

obciążenie osi przedniej do 10 ton, co pozwo-

li zwiększyć ładowność, a tym samym zwięk-

szy wydajność operatorów fl ot. Zygzakowa-

te rowki o  zmiennych kątach zastosowane 

w  konstrukcji bieżnika zapewniają wiele 

chwytających krawędzi podczas styku z pod-

łożem, dzięki czemu uzyskano doskonałe 

właściwości na mokrych nawierzchniach. 

Zmienne kąty ścianek bocznych rowków 

umożliwiają samooczyszczanie z  kamieni. 

Z  kolei szerokie żebra barkowe zapewniają 

idealny rozkład nacisków na podłoże, dzięki 

czemu barki są odporne na nieregularne zu-

życie i wykazują dużą wytrzymałość podczas 

wykonywania manewrów (na zakrętach).

We wszystkich oponach został też 

wzmocniony karkas, jednak fi rma nie chce 

zdradzać szczegółów.

Drugie życie

Wszystkie nowe opony Dunlop można 

bieżnikować i  nacinać, co pomaga fl otom 

obniżyć koszty. Jednocześnie z wprowadze-

niem nowych produktów, Dunlop udostęp-

nia również bieżnikowane na gorąco Dun-

lop TreadMax SP446. Opony bieżnikowane 

Dunlop TreadMax SP246 będą dostępne 

w drugiej połowie roku. 

Nacinanie i  bieżnikowanie wydłuża 

przebiegi opon nawet o  25% przy koszcie 

o  10% niższym niż cena zakupu dwóch 

kompletów nowych opon (testy wewnętrz-

ne porównujące dwa komplety nowych 

opon Dunlop z  bieżnikowanymi i  naci-

nanymi oponami ciężarowymi Dunlop). 

Dodatkowo proces bieżnikowania wymaga 

mniej zasobów i  surowców niż produkcja 

nowego ogumienia, a tym samym pomaga 

chronić środowisko. 

Bieżnikowane na gorąco produkty Dun-

lop TreadMax są wytwarzane w zakładach 

Goodyear Dunlop w Riom (Francja) i Wit-

tlich (Niemcy) z  wykorzystaniem podob-

nych technik i materiałów co przy produk-

cji nowych opon. Dzięki temu wartości 

użytkowe i jakość produktu są zbliżone do 

oferowanych przez nowe ogumienie. 

Nowe opony Dunlop przez swoją uniwer-

salność dobrze wpisują się w  trend rynko-

wy. Dzisiaj fi rmy transportowe cenią sobie 

długie przebiegi opon, czym charakteryzują 

się opony regionalne – ich sprzedaż stanowi 

76% rynku. Jest więc o co walczyć. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Goodyear

Grégory Boucharlat, 
dyrektor pionu bieżnikowania Goodyear Dunlop w regionie EMEA

Jednoczesne wprowadzenie nowych opon Dunlop i wersji bieżnikowanych na gorąco jest dla 
nas ważnym krokiem. W kompleksowym programie zarządzania oponami traktujemy jednako-
wo zarówno nowe, jak i bieżnikowane ogumienie dla pojazdów ciężarowych. Bieżnikowanie 
jest kluczem do optymalizacji całkowitego kosztu użytkowania dla operatorów flot, a usługa ta 
jest fundamentalnym elementem profesjonalnego zarządzania oponami, które obniża koszty 
operacyjne. Wraz z wprowadzeniem Dunlop TreadMax SP446 wykorzystującym również osno-
wy pochodzące z poprzedniej generacji produktów marki, oferujemy jednoznaczne korzyści 
flotom poszukującym opon bieżnikowanych wysokiej jakości. Korzystając z tej samej rzeźby 
i mieszanki bieżnika co w nowych produktach Dunlop SP446, klienci mogą odświeżyć swoje 
stare ogumienie i korzystać z poprawionych osiągów nowej wersji opon.

Podwójna warstwa 
mieszanek gumy 
bieżnika. Górna warstwa 
jest bardzo odporna na 
ścieranie, wewnętrzna 
– o niskiej histerezie 
minimalizuje opory 
toczenia. Wpływa to na 
wydłużenie przebiegów 
i niskie opory toczenia.

Dłuższe przebiegi: 1. Szerszy 
bieżnik zapewnia większą 
ilość gumy, nie zmieniając 
sztywności poprzecznej 
klocków. 2. Większa objętość 
gumy do wykorzystania 
w trakcie zużycia. 3. Mostki 
zwiększają sztywność 
klocków, zmniejszając ich 
odkształcenia i uślizgi.

Zmienne 
długości 
podziału 
klocków 
bieżnika 
zmniejszają 
hałas. 

Dno lameli w kształcie 
kropli wody rozpręża 
występujące tam 
naprężenia. Opona 
spełnia wymogi 
oznaczeń M+S i3PMSF. 
Dno lameli jest odporne 
na uszkodzenia 
mechaniczne podczas 
eksploatacji.

SP446 – wzór bieżnika

Wielokrzywiznowe czoło 
bieżnika zapewnia właściwe 
dopasowanie opony do po-
dłoża. Zostało zaprojektowane 
w celu uzyskania optymalne-
go kontaktu z drogą. 
Zapewnia równomierne zuży-
cie i długie przebiegi.

Szerokie żebra barkowe 
zapewniają idealny rozkład 
nacisków na podłoże. 
Dzięki temu barki odporne 
są na nieregularne zużycia. 
Wzrasta też wytrzymałość 
podczas wykonywania 
manewrów (zakrętów).

Zygzakowate rowki o zmiennych 
kątach zapewniają wiele chwyta-
jących krawędzi podczas styku
z podłożem. Poprawia to przyczep-
ność na mokrych nawierzchniach. 
Zmienne kąty ścianek bocznych
rowków umożliwiają 
samooczyszczanie z kamieni. 

SP246 – wzór bieżnika
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Wypróbuj 
nową jakość 

okładzin klocków  
hamulcowych 

OptiPACK™



P irelli podzieliło się zadaniami. Wy-

dzielono spółkę Pirelli Industrial, 

która ma się zajmować ogumieniem 

do pojazdów ciężarowych, maszyn bu-

dowlanych i  rolniczych. Założenie wydaje 

się słuszne, gdyż świat opon osobowych 

i przemysłowych dzieli przepaść: to zupeł-

nie inni klienci, inne produkty i wyzwania. 

Potrzeba też więc innego podejścia bizne-

sowego.

Pirelli Industrial rozwija usługi serwiso-

we w różnych regionach, nawiązując współ-

pracę z najlepszymi warsztatami i dilerami 

opon. 20% obrotów Grupy Pirelli stanowią 

opony przemysłowe. Największą sprzedaż 

w tym obszarze fi rma odnotowuje w Połu-

dniowej Ameryce, na Bliskim Wschodzie 

i  w  Afryce. Do europejskiej oferty opon 

ciężarowych właśnie dołącza opona rolni-

cza, a  w  wkrótce zostaną zaprezentowane 

opony ORT. 

Gra zespołowa

Obecnie fi rma sprzedaje 6,3 mln opon do 

pojazdów użytkowych rocznie. W tym rów-

nież produkty na pierwszy montaż. Dzięki 

wprowadzeniu na rynek nowej generacji 

opon serii 01, udało się zwiększyć sprzedaż 

na wymagających rynkach europejskich. 

Obecnie udział opon premium w sprzedaży 

Pirelli w Europie stanowi 60%.

trzeby klientów. Do tego zostanie dołączona 

kompletna oferta serwisowa dostosowana 

do wymagań danego rynku. Dzięki połącze-

niu sił 2,5-krotnie wrośnie liczba pracow-

ników Pirelli. Obecnie zatrudnienie jest na 

poziomie 8600 osób. Po zmianach ma wy-

nosić 22 600. 

Dzisiaj 85% wyprodukowanych opon 

trafi a na linie montażowe bezpośrednio 

z  fabryki Pirelli. Różnorodność oferty po 

integracji może jeszcze zwiększyć ten odse-

tek. W Europie jest 6 mln pojazdów o dmc 

powyżej 3,5 t, więc potencjał rynku to 

12,5 mln nowych opon. 

Głównym celem Pirelli jest nie tylko 

sprzedać oponę, ale również wspierać 

klienta w  osiągnięciu najniższego kosztu 

posiadania (TCO). W tym bardzo pomoc-

ny jest system do zarządzania fl otą Cy-

ber Fleet. Opony mają wpływ na ok. 39% 

kosztów utrzymania fl oty: zużycia paliwa, 

naprawy i  konserwacje oraz naturalnie 

zakup i  użytkowanie samego ogumienia. 

Dlatego warto o nie zadbać. Gdy ciśnienie 

w oponach jest o 10% za niskie – zużycie 

paliwa wzrasta o  0,8%, przy 20-procento-

wej różnicy – 3%. W pojazdach, które mają 

zamontowany czujnik ciśnienia, nieprawi-

dłowości są szybko wychwytywane, więc 

spalanie pozostaje na stałym poziomie. 

W planach 
czwórka
Pirelli chce być czwartym producentem 
opon przemysłowych na świecie. I wszystko 
wskazuje na to, że swój cel osiągnie, 
ponieważ głównym założeniem firmy jest 
działać blisko klienta, a to zawsze przynosi 
dobre rezultaty. Pomóc ma też współpraca 
z partnerami ze Wschodu.

dB

C B
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D
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73
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Opony przemysłowe Pirelli (ciężarowe 

i  rolnicze) powstają w  siedmiu fabrykach 

rozmieszczonych na całym świecie: we 

Włoszech, Turcji, Egipcie, Chinach i  trzy 

w  Ameryce Południowej. W  Mediolanie 

znajduje się również centrum kompeten-

cyjne. 

Coraz większy nacisk fi rma stawia na no-

woczesną obsługę. System do monitoringu 

opon Cyber Fleet automatycznie monito-

ruje temperaturę i ciśnienie w oponach. Od 

2012 r. Cyber Fleet był użytkowany przez 

ponad 300 fl ot, sprawdzony na dystansie 

ponad 320 mln km, zainstalowany w ponad 

4000 oponach wyposażonych w  tę techno-

logię. Informacje są na bieżąco sczytywane, 

archiwizowane i analizowane. To olbrzymia 

baza danych, dzięki której można prześle-

dzić, w jaki sposób opony są eksploatowane.

Pod względem dostaw opon na rynek, 

Pirelli Industrial zajmuje dzisiaj siódmą po-

zycję na świecie. Przesunięcie o  trzy oczka 

w górę będzie wymagało inwestycji zarów-

no w ten segment opon, jak i w bliższe rela-

cje z klientami. Obecnie w trakcie realizacji 

jest integracja z  wybranymi graczami na 

rynku. Firma rozpocznie bliższą współpracę 

z  kluczowymi fi rmami chińskimi: Aeolus, 

Double Happiness, Guilin i Yellow Sea. In-

tegracja ma na celu stworzenie kompletnej 

oferty składającej się z różnych produktów, 

różnych marek, co ma zaspokoić różne po-

Pirelli FR:01 Triathlon

Pirelli TR:01 Triathlon

Produkty premium 
i serwis

Równowaga między 
osiągami i ceną

Opony 
budżetowe

Wielosegmentowość po połączeniu sił producentów opon
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W  razie jakiejkolwiek nieprawidłowości 

na bieżąco informowany jest kierowca 

i zarządzający fl otą, reakcja może być więc 

natychmiastowa. Dzięki temu wydłuża się 

również życie opony.

Monitorowanie ciśnienia i  temperatu-

ry to jednak nie wszystko. Wkrótce będzie 

jeszcze badane obciążenie, zużycie opon 

i  przebieg. Wszystkie te informacje będą 

zbierane i  analizowane przez Pirelli w celu 

dalszego doskonalenia produktów.

Na złożone potrzeby

Pierwsze efekty już są. Podczas targów 

oponiarskich w Essen 2016 swoją premierę 

miała nowa gama opon regionalnych Pirelli 

R:01 Triathlon. Od razu pokazano też opo-

nę bieżnikowaną metodą na zimno TR: 01 

Triathlon Novateck.

Opony regionalne serii R:01 Triathlon 

w porównaniu z poprzednią generacją R:01 

II mają zwiększone przebiegi, niższe opory 

toczenia i  wysoki poziom bezpieczeństwa 

i  niezawodności w  każdych warunkach 

użytkowania, co sprawia, że przeznaczone 

są również do transportu dalekobieżnego. 

Na przestrzeni ostatnich paru lat widać wy-

raźny wzrost zainteresowania oponami re-

gionalnymi kosztem opon długodystanso-

wych. Jeszcze w 2010 r. stanowiły one 76% 

rynku, w 2015 – 81%. 

R:01 Triathlon został zaprojektowany 

w  celu zaspokojenia coraz bardziej złożo-

nych potrzeb europejskich fl ot. Ma przede 

wszystkim ograniczać koszty i  mieć dłuższe 

przebiegi, przy jednoczesnym poszanowaniu 

najnowszych przepisów oraz wymagań pro-

ducentów samochodów. Seria R:01 Triathlon 

jest bardzo dobrze przystosowana do wyko-

rzystania zimą, ponieważ zarówno opony na 

oś kierująca, jak i  napędową są oznaczone 

symbolami M+S oraz trzech szczytów i płatka 

śniegu (3PMSF). Dodatkowo zmniejszony zo-

stał opór toczenia, co w konsekwencji oznacza 

obniżenie zużycia paliwa i emisji CO2.

W celu zapewnienia maksymalnej wszech-

stronności, bezpieczeństwa oraz obniżenia 

oporów toczenia, inżynierowie Pirelli opra-

cowali wzory bieżnika zarówno dla opon na 

oś sterującą, jak i napędową, charakteryzują-

ce się specyfi czną konstrukcją bloku, która 

gwarantuje trakcję i  przyczepność również 

na śniegu, przy jednoczesnej poprawie przy-

czepności na mokrej nawierzchni.

Kierunkowe opony FR: 01 Triathlon 

mają cztery zygzakowate kanały, z  dużymi 

podłużnymi blokami, które skracają drogę 

hamowania oraz zwiększają odprowadzanie 

wody, przy jednoczesnym zachowaniu wy-

sokiego poziomu trzymania się drogi i pre-

cyzji prowadzenia. Ponadto barki opony zo-

stały zaprojektowane tak, aby maksymalnie 

Zwiększoną wytrzymałość uzyskano dzięki zastosowaniu innowacyjnego opasania. Technologia SAAT 
wpływa na większe bezpieczeństwo jazdy. Trzy warstwy opasania poprawiają równomierne zużycie opony 
i komfort prowadzenia. Mniejsze napięcie między elementami kordu zwiększyło odporność opasania.

Wytrzymałość wzrosła również dzięki zastosowaniu elastycznego stalowego kordu o wysokiej 
spoistości konstrukcji.

Owinięcie osnowy usztywniło jej strukturę (1). Sześciokątna drutówka (patent Pirelli)
podnosi jej elastyczność, co ułatwia montaż (2).

4 zygzakowate wyżłobienia i solidne podłużne żebra wpływają na polepszenie przyczepności 
na mokrej nawierzchni, precyzję prowadzenia i bezpieczeństwo jazdy. Samooczyszczający się bieżnik 
zapobiega zakleszczaniu się kamieni.

Równomierne zużycie i dłuższe przebiegi, uzyskano stosując innowacyjny profil żebra barku. 
Wzór opony został opracowany metodą elementów skończonych. W efekcie uzyskano zoptymalizowane 
rozłożenia nacisku na powierzchni kontaktu z nawierzchnią.

(1)

(2)
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tu z drogą, co pomaga przedłużyć żywotność 

opon i zwiększyć trwałość.

Podwójna stymulacja

Inżynierowie opracowali nowe mieszanki, 

które odgrywają kluczową rolę w  przedłu-

żaniu żywotności opony oraz zmniejszeniu 

oporów toczenia. W mieszankach w nowej 

gamie opon zastosowano krzemionkę w po-

łączeniu z innymi materiałami. Technologia 

Dual Filler oraz wzajemne oddziaływanie 

sadzy i krzemionki prowadzą do zmniejsze-

nia oporów toczenia, a  także uniwersalno-

ści i niezawodności w każdej temperaturze 

i  w  każdych warunkach. Pomaga w  tym 

również technologia podwójnej warstwy 

mieszanki bieżnika, czyli zastosowanie 

różnych mieszanek na wewnętrznej i  ze-

wnętrznej części bieżnika opony. Technolo-

gia ta przynosi również dodatkową korzyść 

– zwiększa żywotność opony i  przyczep-

ność w tym samym czasie, bez względu na 

warunki pogodowe. Mieszanka zewnętrzna 

gwarantuje wytrzymałość i przyczepność na 

mokrej i  suchej nawierzchni, podczas gdy 

mieszanka wewnętrzna (która jest wykona-

na w 100% z krzemionki) pozwala na utrzy-

manie niskiej temperatury pracy i  zmini-

malizowanie oporów toczenia. 

Ulepszono również strukturę opony, która 

stała się mocniejsza dzięki zastosowaniu wy-

sokiej rozciągliwości stalowego kordu w war-

stwie pasa. Wykorzystanie opatentowanego 

nowego projektu czyni Triathlon bardziej 

elastyczną i wygodną. Poza tym nowa opona 

jest również mocniejsza i  jeszcze łatwiejsza 

w  bieżnikowaniu. Teraz trwają prace nad 

oponami R: 01 Triathlon na oś naczepy.

Pirelli od razu zaprezentowało pierścień 

TR:01 Triathlon, który powiększa zakres 

bieżnikowania na zimno Novateck. Został 

on opracowany w zgodzie z podobnymi roz-

wiązaniami dostępnymi dla serii R: 01 Tria-

thlon, zapewniając najlepszą kombinację 

opon nowych i bieżnikowanych, aby zmini-

malizować koszty eksploatacji fl oty. W  ten 

sposób identyczny poziom jakości jest gwa-

rantowany dla każdego życia opony. Nova-

teck TR:01 Triathlon oferuje również moż-

liwość bieżnikowania pierścienia, a  R:01 

Triathlon bieżnikowania z opasaniem.

Pierścień TR:01 Triathlon rozszerza za-

kres Novateck, opon bieżnikowanych na 

zimno opracowany przez Pirelli we współ-

pracy z  Marangoni, obok Novatread bież-

nikowanych na gorąco. Do końca roku 

wszystkie opony Pirelli do  pojazdów cię-

żarowych będę mogły być bieżnikowane. 

Charakterystyczne dla obu gam opon jest 

zapewnienie kombinacji długiej żywotno-

ści, zmniejszenie oporów toczenia i  dużej 

wszechstronności.

Podwójne zaangażowanie Pirelli w  roz-

wój opon bieżnikowanych zarówno na zim-

no, jak i na gorąco, stanowi część globalnej 

strategii, mającej na celu poszerzenie gamy 

produktów hi-tech oraz usług dla fi rm 

transportowych. 

Wielki powrót

Pirelli pokazało również oponę PHP 

710/70 R38 o wysokiej wydajności dla po-

jazdów rolniczych. To powrót Pirelli na 

europejski rynek rolniczy po 16 latach nie-

obecności. W  1950 r. Pirelli wprowadziło 

oponę radialną w  tym segmencie, która 

stała się liderem na rynku. Nowe opony ra-

dialne opracowano w odpowiedzi na zróż-

nicowane potrzeby użytkowników rolnych 

w całej Europie. Zostały poddane intensyw-

nym laboratoryjnym i  plenerowym bada-

niom – zarówno na drodze, jak i na polach 

– aby zagwarantować najwyższą wydajność 

w każdych warunkach.

To dopiero początek rozbudowy gamy 

produktów Pirelli Industrial. Integracja 

z  chińskimi partnerami powinna zaowo-

cować poszerzeniem oferty Pirelli o opony 

nie tylko rolnicze, ale również przeznaczo-

ne do maszyn budowlanych, które już dzi-

siaj można znaleźć w porfolio Chińczyków. 

W  nowej strukturze mają oni dostarczać 

produkty budżetowe oraz służyć jako pod-

dostawcy Pirelli. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Pirelli, K. Dziewicka

zwiększyć powierzchnię styku, utrzymywać 

równomierne zużycie i  przedłużyć żywot-

ność opony. Projekt został opatentowany 

przez Pirelli.

Głębokie bloki bieżnika poprawiają trak-

cję w  każdych warunkach, w  tym podczas 

jazdy zimą, natomiast dna rowków zostały 

specjalnie ukształtowane tak, aby zapobiec 

zatrzymywaniu kamieni w bieżniku.

Opony TR: 01 Triathlon na oś kierującą 

charakteryzują się zupełnie nową konstruk-

cją. Mają  zoptymalizowaną geometrię bloków 

bieżnika i  poprzeczne rowki, aby zapewnić 

dłuższą żywotność opony, zmniejszenie oporu 

toczenia, lepszą trakcję, równomierne zużycie 

i bardziej efektywne usuwanie kamieni. Lame-

le 3D zapewniają stałą przyczepność i trakcję 

nawet w  śnieżnych warunkach, przy jedno-

czesnej poprawie przyczepności zarówno na 

mokrej, jak i  na suchej nawierzchni. Lamele 

3D działają na zasadzie otwierania się i łapa-

nia śniegu, co  zapewnienia wysoki poziom 

adhezji typu śnieg-śnieg, dzięki czemu samo-

chód ciężarowy jest bardziej sterowny nawet 

w  najbardziej skrajnych warunkach. Jednak 

podczas normalnego użytkowania, konstruk-

cja właściwie ogranicza ruch bloku i usztyw-

nia bieżnik, zapewniając większą trwałość 

opony i bardziej równomierne zużycie. Kon-

strukcja ta zapewnia również komfort aku-

styczny, a także przyczynia się do zmniejsze-

nia oporów toczenia. Pracowano również nad 

powierzchnią styku opony z  nawierzchnią, 

aby zmaksymalizować powierzchnię kontak-

Po 16 latach Pirelli wraca na rynek opon rolniczych w Europie. Zaprezentowana podczas targów 
w Essen opona PHP 710/70 R38 ma znakomite właściwości samooczyszczające i może się pochwalić 
niskimi oporami toczenia, dzięki czemu jest bardziej ekonomiczna.

Bieżnik składa się z dwóch warstw. Wierzchnia warstwa bazuje na technologii podwójnego wypełnie-
nia, które składa się z krzemionki i sadzy. Dzięki temu ulepszono przyczepność na mokrej nawierzchni 
i wydłużono przebieg opon w szerokim zakresie temperatur i w różnych warunkach drogowych. Zasto-
sowanie 100% krzemionki połączonej ze specjalnymi wypełniaczami o zwiększonej aktywności chemicz-
nej (patent Pirelli) w warstwie wewnętrznej pozwoliło zredukować ciepło i obniżyć opory toczenia.
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Szacuje się, że obecnie w  Polsce w  cy-

sternach jest przewożonych rocznie 

około 100 mln t materiałów niebez-

piecznych (bez przewozów tranzytowych), 

z  czego największy udział mają właśnie pa-

liwa silnikowe. Pomimo że ilość przewożo-

nych u nas transportem drogowym towarów 

niebezpiecznych systematycznie wzrasta, ry-

nek cystern paliwowych od kilku lat jest dość 

ustabilizowany. Od roku zauważalna jest jed-

nak zwyżka konsumpcji paliw, a to powinno 

oznaczać wzrost (przynajmniej chwilowy) 

zainteresowania nowymi pojazdami. 

Jest gdzie wozić

Polski rynek dystrybucji paliw konsoliduje 

się – tak ocenia Polska Izba Paliw Płynnych 

– w  przeciwieństwie do bardziej rozwinię-

tych krajów europejskich rośnie u nas udział 

pięciu wielkich koncernów paliwowych. 

Ciekły wymiar 
transportu
Transport drogowy jest najbardziej popularnym sposobem 
dostarczania paliw ciekłych na krótkich odcinkach. To ostatni 
etap dystrybucji do klienta końcowego, czyli do stacji ben-
zynowych oraz zakładowych i przydomowych zbiorników paliw.

Armatura, którą znajdziemy w dolnej części zbiornika, to zawór denny sterowany pneumatycznie, 
rurociąg paliwowy, kompensator, adaptor spustowy/załadunkowy API, kolektor paliwowy, układ pomiarowy, 
zwijadło z wężem wydawczym oraz bloki sterujące zaworami dennymi.

PKN Orlen, Lotos, BP, Shell, Statoil mają po-

łowę wszystkich stacji paliw i  ich siła nadal 

wzrasta. Każdy z  nich ma własny dział zaj-

mujący się transportem paliw lub korzysta 

z wydzielonej spółki. Jakie to są liczby pojaz-

dów? Ofi cjalnie tego się nie podaje. Ostatnio 

jednak głośno mówiło się o spółce należącej 

do Trans Polonia, która stała się właścicielem 

100% akcji Orlen Transport – największego 

przedsiębiorstwa tego typu w Polsce – i prze-

jęła ponad 200 zestawów specjalistycznych. 

W  przypadku pozostałych koncernów licz-

by te są zdecydowanie mniejsze, niemniej 

jednak szacuje się, że fl ota korporacyjna 

może liczyć około 500 jednostek tego typu. 

W  Polsce rozwija się też udział operatorów 

niezależnych, zachowujących zdolność ne-

gocjowania cen kupowanych paliw. Można 

przyjąć, że każdy taki przedsiębiorca może 

posiadać średnio od 8 do maksymalnie 

30 zestawów naczepowych i autocystern.

Wszystkie te pojazdy obsługują 6601 sta-

cji benzynowych – tyle placówek doliczyła 

się w 2015 r. Polska Organizacja Przemysłu 

i  Handlu Naft owego w  Polsce. Dodając do 

tego tysiące punktów detalicznego i  hur-

towego odbioru paliw napędowych (we-

wnętrzne stacje paliw, fl oty transportowe, 

gospodarstwa rolne) i  tysiące punktów od-

bioru paliw opałowych (kotłownie, gospo-

darstwa domowe) liczba punktów, do któ-

rych należy je dostarczyć może sięgać grubo 

dziesiątek tysięcy. Jest więc gdzie wozić? 

Tak, jednak ta liczba odbiorców jest dość 

sztywna i  pomimo korzystnych wyników 

konsumpcji paliw w  Polsce zaobserwowa-

nych w  całym 2015 r. (o  5% wyższych niż 

obserwowane w 2014 r.), popyt na tego typu 

transport jest praktycznie niezmienny.

Koło do lamusa?

Mówiąc o cysternach, zazwyczaj mamy na 

myśli pojazdy, naczepy oraz przyczepy służą-

ce do przewozu paliw. Najczęściej stosowane 

autocysterny to pojazdy ze zbiornikami o po-

jemności nominalnej wynoszącej 12÷20 tys. l 

(rzadziej spotykamy mniejsze – od 4 do 12 tys. l

oraz większe – od 20 do 24 tys. l). Podobnie 

Na naszym rynku obecne są cysterny włoskiej marki O.M.T., 
które dystrybuowane są przez firmę Szumlakowski z Brzegu. 
Produkuje się je głównie z aluminium, a kształt zbiornika jest 
zoptymalizowany pod kątem obniżenia środka ciężkości, co 
zwiększa odporność na przechyły. 4-komorowa cysterna tego 
typu mieści 33 tys. l paliwa, a jej masa własna, bez układu 
wydawczego, wynosi ok. 4960 kg.

Bioeco Sacim wprowadził niedawno nowy mo-
del 1-komorowej, najlżejszej w Europie cysterny 
o przekroju eliptycznym. Aluminiowa konstrukcja 
i ograniczenie aparatury w efekcie oznacza niską 
masę własną i jej większą ładowność. Zwykła 
cysterna zabiera nieco ponad 25 t ładunku, 
a prezentowany model nawet do 28 t.
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prezentują się przyczepy paliwowe. Dyspo-

nują zazwyczaj pojemnością 10÷24 tys. l. Do 

drogowego transportu paliw służą też naczepy 

cysterny, w  których pojemność zbiorników 

może wynosić od 30 do nawet 60 m3.

Zbiorniki na podwoziach samochodów 

montuje się na ramie nośnej, natomiast 

w nowoczesnych konstrukcjach naczep, cy-

sterny mogą być wykonane jako nadwozie 

samonośne. W  takim przypadku obniżo-

ny zbiornik stanowi część konstrukcyjną 

cysterny, co przynosi dodatkową korzyść 

w  postaci zmniejszenia masy własnej na-

czepy, a to z kolei pozwala na powiększenie 

zbiornika, dając możliwość przewiezienia 

większej ilości paliwa przy zachowaniu do-

tychczasowej dopuszczalnej masy zespołu 

drogowego. Należy też zwrócić uwagę na 

aktualną tendencję w  projektowaniu cy-

stern: coraz częściej przekrój zbiorników 

ma kształt owalny, zbliżony do eliptyczne-

go. Dotychczas w  przekrojach dominował 

kształt okrągły i  tzw. kuferkowy. Jednak 

owalne są tańsze w  produkcji i  lżejsze. 

Kształt inny niż okrągły stosuje się w  celu 

poprawienia stabilności skrętnej oraz ob-

niżenia środka ciężkości, co ma ogromny 

wpływ na bezpieczeństwo pokonywania 

zakrętów. To najnowszy standard wprowa-

dzany na rynki europejskie. Jednocześnie 

taka konstrukcja pozwala zachować dużą 

pojemność zbiornika.

Różne na raz

Współczesne pojazdy są produkowane 

z trwalszych i lżejszych niż niegdyś materia-

łów, a w ich konstruowaniu i obsłudze poma-

gają układy elektroniczne. Na co więc należy 

zwrócić uwagę przy składaniu zamówienia 

na zakup cysterny? Po pierwsze na materiał 

cysterny – czy przewożone materiały niebez-

pieczne nie będą reagować przy zetknięciu 

ze zbiornikiem, uszczelnieniami, armaturą, 

osłonami ochronnymi i jaka będzie grubość 

ścianki zbiornika? Dziś naczepy, przycze-

py oraz zabudowy wykonuje się ze stopów 

aluminium, stali węglowych lub stali nie-

rdzewnych (kotłowych, kwasoodpornych). 

Przy założonej średnicy zbiornika np. dla 

stopów aluminium, minimalna, prawidłowa 

grubość ścianki cysterny przy średnicy zbior-

nika powyżej 1,8 m powinna wynosić 5 mm 

(dla stali jest to 4,0÷4,2 mm). Ciśnienie w ta-

kich zbiornikach osiąga do 0,1 bar (cysterny 

sprawdzane są na ciśnienie ok. 0,4 bar).

Po drugie należy zastanowić się, czy cy-

sterna będzie eksploatowana w  systemie 

dystrybucyjnym, czy przy przewozach hur-

towych? To będzie decydować o  budowie 

wewnętrznej zbiornika. Przede wszystkim 

ze względów bezpieczeństwa zbiorniki są 

wewnątrz dzielone na komory, ale dzięki 

takiemu rozwiązaniu jednym pojazdem 

można transportować różne rodzaje pali-

wa. W  zbiornikach bezkomorowych, czyli 

przeznaczonych do przewozu wyłącznie 

jednego rodzaju płynu stosuje się natomiast 

wewnątrz falochrony, które zapobiegają 

nadmiernemu spiętrzaniu się płynu pod-

czas jazdy. Jeśli pojemności komór przekra-

czają 7500 l, to taka komora cysterny także 

powinna być wyposażona w  odpowiednie 

falochrony dla zachowania stateczności jaz-

dy cysterny. Odległość pomiędzy nimi nie 

może być większa niż 1750 mm. W  prze-

ciwnym wypadku stopień napełnienia takiej 

komory powinien być mniejszy od 20% lub 

większy od 80% jej pojemności. Zastosowa-

nie przegród i falochronów zapewnia sztyw-

ną i mocną konstrukcję. Dodatkowo ich po-

łożenie w miejscach podparcia cysterny daje 

pewność dużej wytrzymałości.

Od niedawna dystrybutorem w Polsce naczep LAG 
jest Grupa DBK. Produkty marki LAG zaliczane 
są do segmentu premium. Są cenione przez 
wymagających klientów, jakimi są przewoźnicy 
świadczący usługi sprzętem specjalistycznym. 
Sztandarowy wyrób tej marki na rynek polski to 
cysterna 4-komorowa o pojemności 36 tys. l.

Autocysterny powstają z reguły na bazie 
dwu-, trzy- lub czteroosiowych ciężarówek 
i osiągają ładowność (w zależności 
od rozmiarów zbiornika) 9,5÷15 t. 
Są wyposażone w taką instalację pomiaro-
wo-dystrybucyjną jak cysterny-naczepy. 
W ofercie są też wersje tylko transportowe.

Najkrótsze są przyczepy paliwowe. Mierzą 
zazwyczaj od 7 m i dysponują pojemnością 
10÷24 tys. l. Układ jezdny przyczep musi 
posiadać własny system antypoślizgowy 
ABS, a ciśnieniowy system hamulcowy 
powinien dostosowywać siłę hamowania 
do wagi ładunku.

Jak podkreśla dystrybutor cystern marki Kassböhrer 
ostatnią największą zmianą producenta jest 
wprowadzenie cystern standardowo posiadających 
zwiększoną średnicę, co przy zachowaniu tej samej 
pojemności spowodowało zredukowanie długości całego 
pojazdu, a tym samym zwiększyło jego sztywność 
i wytrzymałość, jak również poprawiło manewrowość.

Firmy transportowe, budowlane, gospodarstwa 
rolne, leśne, spółdzielnie mleczarskie, działy 
logistyki zakładów produkcyjnych czy magazyny 
– wszystkie te miejsca łączy potrzeba tankowania 
posiadanych pojazdów mechanicznych. 
Dystrybucja paliw związana jest więc z dos-
tarczaniem ich w najróżniejsze miejsca.

Pomysłowe i szykowne: ultralekkie 
owiewki, wykonane z karbonu, których 
kształt został zaprojektowany 
w celu zmniejszenia oporów powietrza. 
Rozwiązanie to przyczynia się 
do obniżenia zużycia paliwa i jest 
proponowane przez firmę Willig. 
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wać na miejscu wydruku z podaniem ilości 

załadowanego lub rozładowanego paliwa. 

Najnowszym rozwiązaniem są tzw. listwy 

pomiarowe, które uchodzą za najdokładniej-

sze urządzenia, ponieważ dają możliwość 

stałej kontroli rzeczywistego poziomu pa-

liwa w zbiorniku nawet przy jednoczesnym 

opróżnianiu wszystkich komór. Ponadto 

umożliwiają one dokonywanie odczytu in-

nych parametrów paliwa, m.in.: gęstości ole-

ju napędowego lub benzyny, natychmiastowe 

sprawdzenie poziomu resztek płynu w każdej 

komorze, a także kontrolę ciężaru produktu 

podczas tankowania. Warto zainteresować 

się także układami pomiarowymi, które 

mierzą ilość produktów, zachowując ich czy-

stość. Inaczej mówiąc – nie pozostawiają one 

resztek z poprzednio mierzonej cieczy. 

Obecnie często spotykanym sposobem 

tankowania cystern jest napełnianie oddolne. 

Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze, gdyż 

eliminuje konieczność przebywania pracow-

nika w pobliżu pojazdu. Rozładunek cysterny 

może odbywać się grawitacyjnie lub za po-

mocą pomp ssąco-tłoczących. Uzyskują one 

napęd z przystawki odbioru mocy ze skrzyni 

biegów samochodu. Nominalna wydajność 

układu, w zależności od zastosowanego roz-

wiązania wynosi zazwyczaj 200÷400 l/min.

Towar wysoce niebezpieczny

Jednostki transportowe przewożące tylko 

jeden rodzaj paliwa oznacza się, umieszczając 

z przodu i z tyłu tablice pomarańczowe z nu-

merami zagrożenia i  numerem UN towaru 

niebezpiecznego. W  przypadku paliw poda-

je się w liczniku liczbę 30 lub 33 (ciecz łatwo 

zapalna) oraz w  mianowniku liczbę 1203 

(paliwo silnikowe – benzyna) lub 1202 (olej 

napędowy). W komorach sąsiednich nie po-

winny być przewożone materiały, które mogą 

wchodzić w niebezpieczne reakcje. W prak-

tyce w  cysternach wielokomorowych w  są-

siednich komorach przewozić można towary 

niebezpieczne takie jak: UN 1202, UN 1203,

UN 1223 (naft a), UN 1268 (destylaty ropy 

naft owej) lub UN 1863 (paliwa lotnicze).

Pojazdy służące do transportu materiałów 

niebezpiecznych muszą mieć dodatkowe za-

Po trzecie ładowność. Zewnętrznie pro-

dukty zmieniają się niewiele, natomiast 

trwa obecnie wielkie „odchudzanie”, któ-

rego celem jest zwiększanie tzw. masy uży-

tecznej cystern paliwowych. Aluminiowa 

konstrukcja, jedna komora, obniżenie wagi 

felg, podpór czy ramy i ograniczenie apara-

tury w efekcie oznacza niższą masę własną 

naczepy i  jej większą ładowność. Pojawiają 

się także całkowicie innowacyjne rozwią-

zania. Na przykład w  konstrukcji cystern 

Willig stosuje się szynę zamocowania osi 

z  włókna węglowego (opatentowana kon-

strukcja Carbon C-Rail Willig BC+). Dzięki 

zastosowaniu tego lekkiego materiału masa 

naczepy zostaje obniżona o 200 kg. Kosztu-

je to więcej od standardowego rozwiązania, 

ale jak przekonuje producent, zabierając 

w  każdym kursie o  200 kg paliwa więcej, 

w  ciągu kilku lat przewoźnik zwróci sobie 

różnicę w cenie i potem będzie zarabiał.

Kompensacja temperatury

Firmy zajmujące się dystrybucją paliw 

i  olejów zwykle zamawiają cysterny tylko 

z  zestawem wydawczym. Gdy chcemy, aby 

cysterna była wyposażona w układ dystrybu-

cyjno-pomiarowy musimy dopłacić. Trzeba 

zdecydować, czy układ ma być z pompą czy 

grawitacyjny, czy z liczydłem mechanicznym, 

czy elektronicznym, czy układ ma mieć moż-

liwość kompensacji przy 15°C, dzięki czemu 

można bardzo precyzyjnie odliczać ilości za-

kupionego oleju, niezależnie od temperatury 

otoczenia. Obecnie wszystkie układy tego 

typu są wyjątkowo lekkie – w  porównaniu 

z dawniej stosowanymi układami, mogą być 

lżejsze o  około 100 kg, co przekłada się na 

większą ładowność cysterny.

Dzisiejsze liczniki to praktycznie tylko 

urządzenia w  pełni elektroniczne, które 

mogą przekazywać dane do komputera dys-

pozytora drogą radiową, a  także dokony-

Sposób rozwiązania skrzynki dystrybucyjnej 
na przyczepie centralno-osiowej, 3-komorowej. 
Wąż przyłączeniowy (suchy 3”) jest chowany 
w oddzielnym schowku. Stopy podporowe są 
wysuwane hydraulicznie i gwarantują dużą 
stabilność takiej przyczepy.

Naczepa polskiego producenta z Ostrowca 
Świętokrzyskiego BC-LDS typu NCP-37 cieszy się 
u nas sporym popytem. Jej zaletą jest „odchudzona” 
5-komorowa konstrukcja, która w wersji gotowej 
do drogi waży 5500 kg (z kołem zapasowym). 
Cysterna ma pojemność 37 m3 i ładowność 28 500 kg. 

Każda z komór zaopatrzona jest 
w zawór denny, jak również w tzw. zawór
oddechowy z bezpiecznikiem przeciw-
ogniowym. Integralną częścią są instalacje 
hermetyzacyjne (odzysk pary). Na całej 
długości górnej części płaszcza zbiorników 
umieszczane są profile wzdłużne 
wyposażone w odwodnienie. 

Widok z drugiej strony skrzyni na armaturę. Znajduje 
się tu układ załadunku oddolnego z 4 zaworami 
API. Tankowanie z dołu z reguły oferowane 
jest opcjonalnie (zbiorniki napełniane są często 
odgórnie). Opróżnianie może być skolektorowane 
do jednego zaworu spustowego, spotykamy również 
cysterny zaopatrzone w niezależne zawory spustowe 
umieszczone przy każdej z komór.

Skrzynia z armaturą odbiorczą wyposażona 
w system pomiarowy listwowy firmy Bartec 
3003. System zapobiega zmieszaniu się paliw, 
ma 3 zabezpieczenia antyprzepełnieniowe. 
Takie cysterny są też wyposażone w elektroniczne 
liczniki z kompensacją temperatury. Zliczana jest 
wówczas rzeczywista ilość zamówionego paliwa 
niezależnie od temperatury otoczenia.
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bezpieczenia w  postaci: uziemienia cyster-

ny (powinna posiadać oznakowany punkt 

uziemiający) – połączenia elektryczne wraz 

z  zamknięciami przeznaczonymi do prze-

wozu materiałów ciekłych o  temperaturze 

zapłonu do 60°C powinny umożliwiać od-

prowadzenie ładunków elektrostatycznych, 

osłony gniazd elektrycznych znajdujących 

się poza kabiną, dodatkowego wyłącznika 

zasilania uruchamianego z kabiny kierowcy 

oraz dodatkowego sprzętu przeciwpoża-

rowego. Napełnianie i  rozładunek cystern 

samochodowych powinno wykonywać się 

przy zachowaniu szczególnej ostrożności 

i zgodnie z przepisami BHP i ADR, np. roz-

ładunku nie można przeprowadzać w czasie 

burzy, a  pojazdów nie wolno tankować za 

pomocą urządzeń powodujących iskrzenie.

Dzisiejszy rynek oferuje już pojazdy 

z  5-letnią gwarancją. Pojawiają się rów-

nież propozycje związane z fi nansowaniem 

transakcji. Proponowany jest leasing, wyna-

jem długoterminowy z możliwością wyku-

pu oraz kredyt.

Gdy decydujemy się na zakup cysterny, 

producent ma obowiązek dostarczyć nam całą 

jej dokumentację, w  tym: instrukcję obsługi, 

paszport cysterny (zawierający m.in. doku-

menty odbiorowe, rysunki cysterny, rysunki 

techniczne armatury, wyposażenia, schemat 

elektryczny, obliczenia, schemat dystrybucji 

itp.). Kolejnym dokumentem musi być wyciąg 

ze świadectwa homologacji oraz jeśli cysterna 

ma układ dystrybucyjno-pomiarowy – legali-

zacje Głównego Urzędu Miar na ten układ. ▐

Michał Mariański
Fot. Szumlakowski, PKN Orlen, 

Willig ELDA, BioEco Sacim, BC-LDS, VanHool, 
LAG, PPHU Wagat, MKA Skorupa

Rurociągi paliwowe wykonuje się ze stali lub stopów 
aluminium (w zależności od materiału zbiornika). Z regu-
ły mają one średnicę 110 mm. Dodatkowo każdy z ruro-
ciągów zakończony jest elastycznym łącznikiem gumowym, 
tzw. kompensatorem, który minimalizuje naprężenia 
występujące na linii zawór denny – zawór spustowy.

Autocysterna paliwowa firmy BC-LDS 
typu ACP. Wykonuje się ją w dwóch 
wersjach o pojemności 13 m3 oraz 19 m3 
i ładowności maksymalnie 10000 kg oraz 
16000 kg. Masa własna zabudowy wynosi 
odpowiednio 2000 i 2500 kg.

Wyróżniamy dwa rodzaje zaworów spustowo-załadun-
kowych: adaptor spustowo-załadunkowy ze sterowaniem 
manualnym za pomocą dźwigni, która wskazuje również 
pozycję zaworu oraz adaptor spustowo-załadunkowy 
ze sterowaniem pneumatycznym za pośrednictwem 
sprężonego powietrza rzędu 4÷5 bar (na zdjęciu).

wiodący europejski producent silosów i cystern specjalistycznych
Kontakt Sprzedaż Polska:  Jakub Grewling  | Fon +48 502 553909 | j.grewling@feldbinder.com  
Gutenbergstraße 12-26  |  21423 Winsen (Luhe)  |  Germany  | Fon +49 (4171) 695-0  |  winsen@feldbinder.com  www.feldbinder.com
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Samochody zaplecza technicznego 

zwiększają prawdopodobieństwo doje-

chania do mety. Nie ma się co oszuki-

wać: samotni jeźdźcy mają niewielkie szanse. 

Dakar jest okrutny i na każdym etapie elimi-

nuje zawodników, zupełnie jak Agata Chri-

stie dziesięciu małych murzynków w swoim 

wierszyku. Dlatego litewsko-polski zespół 

„General Financing – Autopaslauga by Pitla-

ne” zainwestował w ciężarówkę, która kolo-

salnie ułatwia przetrwanie na rajdzie. 

Z doświadczenia 

Kierowcą zespołu był Benediktas Va-

nagas, który wraz z  pilotem Sebastianem 

Rozwadowskim jechali Toyotą Hilux z nu-

merem 333. Obaj są doświadczonymi za-

wodnikami. Vanagas zdobywał szlify star-

tując m.in. w Rajdzie Jedwabnym Szlakiem 

(ang. Silk Road Rally) oraz Abu Dhabi De-

sert Challenge. Pierwszy występ w  Rajdzie 

Dakar w  2013 r. zakończył na 65. pozycji. 

Od tamtej pory piął się w górę, dochodząc 

w 2015 r. do 14. miejsca. Rozwadowski od 

2002 r. startował w  Rajdowych Samocho-

dowych Mistrzostwach Polski i  jako pilot 

został Mistrzem Polski w  klasyfi kacji ge-

neralnej Lotos RSMP w 2014. W tegorocz-

nym Dakarze zajęli w klasyfi kacji końcowej 

20. pozycję w kategorii samochodów. 

Ich Toyocie towarzyszył serwisowy MAN 

z numerem 677. Całkiem nowy, zbudowany 

od podstaw samochód, przygotowany do 

transportu i  obsługi rajdówek. Wprawdzie 

pojazdy serwisowe nie zmagają się z najeżo-

nymi przeszkodami odcinkami specjalny-

mi, ale muszą wytrzymać te same tempera-

tury, wilgotność i zapylenie, co samochody 

zawodników. Właściwa praca pojazdów 

warsztatowych rozpoczyna się po całym 

dniu jazdy, gdy wyczerpani ludzie muszą 

doprowadzić do porządku maszyny, mocno 

nieraz poszarpane kłami, które co pewien 

czas odsłania pustynia czy górska przełęcz. 

Ważne jest takie rozplanowanie zabudowy, 

aby można ją było obsługiwać „z zamknię-

tymi oczami”, a w dodatku szybko. Nic nie 

może się zacinać albo spadać znienacka 

kaskadą narzędzi. Porządek, łatwy dostęp, 

odporność na zwariowaną pogodę i fatalne 

drogi, to wymogi podstawowe. 

Dom i warsztat

Samo podwozie to trzyosiowy MAN TGX 

33.680, wyposażony w najmocniejszy w ga-

mie producenta, a zarazem najbardziej pre-

stiżowy silnik V8. Jak wskazuje oznaczenie, 

osiąga on 680 KM. „Wystarcza nam napęd 

6×4. Samochody serwisowe mają wyty-

czone własne, łatwiejsze drogi przejazdu” 

– mówi Benediktas Vanagas. 

Zabudowę wykonały litewskie fi rmy 

Žaibas z Szawli oraz Proauto z Wilna, wy-

korzystując elementy Modul-System. Do 

wnętrza prowadzą szerokie, aluminiowe 

schodki wysuwane z dolnej części zabudo-

wy. Jest ono podzielone na część mieszkalną 

Przewaga techniczna
W tegorocznym Rajdzie Dakar wzięło udział wiele znakomitych pojazdów. 
Wszystkie ścigały się z czasem, ale niektóre jakby bardziej. 
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i roboczą. Ta pierwsza znajduje się tuż za ka-

biną ciężarówki i poza dwoma łóżkami i lo-

dówką zawiera urządzenie, które na Rajdzie 

Dakar ma wagę złota: kabinę prysznicową. 

Część robocza to warsztat z  oprzyrzą-

dowaniem i  magazyn części zamiennych. 

Nadwozie można szybko przebudować, do-

stosowując do bieżących potrzeb. Wybiera-

jąc się na imprezę lżejszego kalibru, można 

zdemontować część umeblowania i przewo-

zić rajdówkę wewnątrz zabudowy. Z  tyłu 

jest winda załadowcza o stosownym udźwi-

gu. Samochód jest przewożony na „górnym 

poziomie”. Pod spodem zostaje część szafek 

i schowków ze sprzętem. W konfi guracji da-

karowej rajdówka jedzie na przyczepie, gdyż 

rzeczy niezbędne na tej morderczej impre-

zie zajmują całe wnętrze zabudowy. 

Rozłożyć, odpiąć, wyjąć 

Nad listą niezbędnych narzędzi można by się 

długo rozwodzić. Są to nie tylko imadła, młot-

ki, klucze i  wkrętaki, ale też szpadle, miotły, 

drabiny i poziomice, przydatne przy polowym 

ustawianiu zbieżności kół. Osobny przedział 

zajmują posegregowane i dobrze zabezpieczo-

ne opony. Poza stołem warsztatowym w zabu-

dowie znajduje się również… pralka, co nie 

powinno dziwić, skoro jest prysznic. 

Nadwozie ma otwierane boczne ściany, 

utworzone z  elementów, które po rozłoże-

niu tworzą podesty oraz daszek nad nim. 

Na postoju zagospodarować można również 

dach zabudowy. W skrytkach są poukłada-

ne stoliki i  krzesła. Rajd, rajdem, ale jeśli 

jest okazja, można przynajmniej spróbować 

zjeść normalnie i  odpocząć przez chwilę 

w piknikowym stylu. 

Zalety tej nietypowej, warsztatowej za-

budowy wynikają w  dużej mierze z  zasto-

sowania półek, szafek i  innych elementów 

Modul-System, w  tym systemów mocowa-

nia ładunku tej fi rmy. Asortyment obejmuje 

różnorodne produkty, które są wytrzymałe, 

stosunkowo lekkie i  ułatwiają utrzymanie 

porządku w poruszającym się po wertepach 

pojeździe. Świadectwem jakości produktów 

Modul-System są m.in. szufl ady. Choć cię-

żarówka przejechała Dakar i  w  niektórych 

zakamarkach został jeszcze jasny, drobny 

pył, szufl ady odsuwały się lekko i bez zgrzy-

tów. Podczas pokazu samochodu w siedzibie 

polskiego oddziału Modul-System Benedik-

tas Vanagas zwracał uwagę na zabezpiecze-

nie, które zapobiega przytrzaśnięciu palców 

przy zasuwaniu szufl ad. W ferworze czynio-

nych w pośpiechu napraw nietrudno byłoby 

boleśnie „się uszkodzić” – niektóre szufl ady 

zawierają bardzo ciężki ekwipunek. Aby 

zamknąć szufl adę, trzeba zdjąć blokadę, co 

zapobiega wypadkom przy pracy. 

„Inne zespoły, również duże, fabryczne 

przychodziły, żeby obejrzeć nasz samochód 

serwisowy – opowiadał  Benediktas Vanagas. 

– Mało kto może poszczycić się tak dobrze 

wykonanym i wyposażonym pojazdem.” ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Prawą ścianę zabudowy zajmują 
regały i pojemne szuflady z opisaną 
na wierzchu zawartością. 

Stół warsztatowy z imadłem
i ścianką z dobrze zabez-
pieczonymi narzędziami

Skromnie, ale praktycznie. W pokoiku mieszkalnym 
są dwie leżanki, prysznic, lodówka i sporo gniazdek 
do podłączenia wszystkiego, czego dusza zapragnie. 

Ekwipunek obejmuje również 
szpadle i szczotkę. Wszystko 
ma swoje miejsce, do którego jest 
mocno przymocowane. 

Tak przewożony jest „zapas” do cięża-
rówki. Koła do samochodu rajdowego jadą 
ułożone w stosy i zabezpieczone 
pionowymi belkami. 

„Inne zespoły przychodziły oglądać nasz samochód 
serwisowy” – mówi Benediktas Vanagas, kierowca, 
który wraz z pilotem Sebastianem Rozwadowskim 
wystartował w tegorocznym Rajdzie Dakar.
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Sprinter dojrzał. W  ciągu 21 lat na-

bywców znalazło ponad 3 mln eg-

zemplarzy. W tym czasie można było 

spotkać niemieckiego dostawczaka w róż-

nych okolicznościach. W Polsce to niekwe-

stionowany lider wśród małych autobusów. 

Ale też często wybierany jako podwozie do 

zabudowy chłodniczej, skrzyniowej czy 

jako furgon. 

Rok 2015 był najlepszym w  historii 

tego modelu – sprzedano 194 200 sztuk. 

W  pierwszym kwartale bieżącego roku 

Sprinter zwiększył swoją sprzedaż o  20% 

do poziomu 76 tys. jednostek – to kolejny 

rekord. Model ten jest produkowany w Düs-

seldorfi e i Ludwigsfelde, w Argentynie, Ro-

sji i Chinach. Jeszcze w tym roku ruszy bu-

dowa fabryki w USA.

Gra o klienta

Do tej pory co piąty Sprinter był za-

mawiany w wersji o dmc 5 t. W przypad-

ku niektórych zastosowań to jednak było 

za mało. Żeby podnieść dmc do 5,5 t, co 

często miało miejsce w  przypadku pojaz-

dów pożarniczych, ambulansów czy aut 

kempingowych, wymagane były specjalne 

pozwolenia. Ich uzyskanie wymagało cza-

su. Teraz dzięki wariantowi 5,5-tonowemu 

problem ten przestanie istnieć. Mercedes 

liczy więc na wzrost sprzedaży w tym ob-

szarze. 

Nowy wariant oznacza wzrost maksy-

malnej ładowności o 450 kg, do 2,95 t dla 

wersji furgon, oraz zwiększenie nośności 

podwozia z kabiną do maksymalnie 3,41 t.

Mercedes w  ten sposób walczy o  kolej-

ne udziały w  rynku. To ukłon w  stronę 

tych, którzy potrzebują maksymalnej ła-

downości pojazdu, przy równoczesnym 

zachowaniu walorów auta dostawczego, 

z wygodnym wejściem za przednią osią, 

kompaktowymi rozmiarami, kokpitem 

przypominającym te z  aut osobowych, 

wysokim komfortem jazdy oraz dyna-

miką.

Konstrukcja Sprintera o dmc 5,5 t opie-

ra się na elementach stosowanych dotych-

czas w wersji 5-tonowej. Inżynierowie nie 

musieli opracowywać nowego podwozia. 

Modyfi kacje nadwozia ograniczono do 

przodu. Usztywniono go, stosując nowe 

wsporniki amortyzatorów, wzmocnienia 

oraz dodatkowe punkty zgrzewania na 

końcach podłużnic.

Podczas adaptacji podwozia do wyższej 

dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu wy-

korzystano komponenty dostosowane do 

pracy z  dużymi obciążeniami, które fi rma 

stosowała już wcześniej w swoich samocho-

dach ciężarowych.

Wzrastającej dopuszczalnej masie cał-

kowitej towarzyszy odpowiedni wzrost 

dopuszczalnych nacisków na osie. Maksy-

malne dopuszczalne naciski na przednią oś 

w Sprinterze wzrosły z 1950 kg w poprzed-

nim wariancie do obecnych 2100 kg. Mak-

symalne obciążenie tylnej osi zwiększono 

z 3500 do 3600 kg. 

Walka o kilogramyWalka o kilogramy
Sprinter może dziś więcej. Od maja jest oferowany w wersji o dmc 5,5 t. 
Wzrosła też moc silników i ich moment obrotowy. To wszystko ma sprzyjać 
jeszcze lepszemu dopasowaniu tego modelu do wymagań nabywców.

W Polsce małe autobusy najczęściej budowane 
są na podwoziu Sprintera. Na pewno zabudowcy 
docenią wersję 5,5-tonową.

Pojazd pożarniczy to przykład 
wyspecjalizowanej zabudowy. Tutaj 
dodatkowe 450 kg bardzo się przyda
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Na podwoziu z  kabiną i  długim rozsta-

wem osi – 4325 mm można montować za-

budowy do 6373 mm długości i  2488 mm 

szerokości.

Więcej mocy

Mercedes zmodernizował również silniki 

Sprintera. Od trzech lat model jest ofero-

wany z nową gamą jednostek napędowych 

zgodnych z normą emisji spalin Euro 6. Sil-

niki korzystają z  katalizatora SCR. Zapew-

nia to wydajne spalanie w połączeniu z ni-

skim zużyciem paliwa i emisją CO2.

Równocześnie podstawowe jednostki 

napędowe stały się bardziej dynamiczne. 

Bazową rolę pełni teraz 4-cylindrowy silnik 

OM 651 o pojemności 2,15 l i mocy 114 KM 

i 300 Nm maksymalnego momentu obroto-

wego – co w porównaniu z poprzednikiem 

oznacza około 20-procentowy wzrost za-

równo mocy, jak i  momentu. Mocniejszy 

wariant również przewyższa swojego po-

przednika – moc 143 KM i  maksymalny 

moment obrotowy 330 Nm to wartości 

o  około 10% wyższe niż dotychczas. Naj-

mocniejsza odmiana 4-cylindrowa nadal 

osiąga 163 KM, a  3-litrowa jednostka V6 

CDI – 190 KM oraz 440 Nm.

W  ramach zmian wycofano oznaczenie 

„BlueTEC” dla jednostek wysokoprężnych 

spełniających normę Euro 6 – wszystkie wer-

sje silnikowe są oznaczone skrótem „CDI”.

Wyższa moc i  moment obrotowy w  no-

wych silnikach przydaje się przy ciężkim 

ładunku oraz do holowania przyczep. Szcze-

gólnie docenią to fi rmy budowlane oraz 

przedstawiciele branży ogrodniczej. 

Pomimo wzrostu mocy i momentu obro-

towego, technologia zastosowana w  silniku 

OM 651 pozostaje bez zmian. Jest to długo-

skokowy diesel z dwoma wałkami rozrządu 

w głowicy i 16 zaworami. Wałek napędzany 

jest przez połączenie kół zębatych z krótkim 

łańcuchem. Wtrysk common rail pracuje 

przy maksymalnym ciśnieniu wtrysku 1800 

bar. Paliwo jest podawane przez elektroma-

gnetyczne wtryskiwacze z dyszami o siedmiu 

otworach. Osiągi podwyższa dwustopniowa 

turbosprężarka. Wałki wyrównoważające 

przyczyniają się do spokojnej pracy silnika 

i wzrostu komfortu jadących. 

B to B

Połowa sprzedawanych Sprinterów wy-

posażana jest w  specjalistyczną zabudowę. 

Wśród zamawianych do tej pory wariantów 

5-tonowych około 70-80% stanowiły po-

jazdy zbudowane wg specjalnych wymagań 

klientów. 

Mercedes jest w stanie zaoferować kom-

pletne rozwiązania. Gotowe pojazdy wraz 

z  wybraną zabudową traktowane są jako 

oryginalny produkt fi rmy Mercedes-Benz 

w  zakresie serwisu, gwarancji i  rękojmi. 

Wystawiana jest również jedna faktura. 

Mercedes współpracuje ze starannie 

wybranymi partnerami. Pełna oferta jest 

dostępna na stronie www.vanpartner.com. 

Znajduje się tam 370 rozwiązań wykona-

nych przez 235 fi rm partnerskich. Portal 

zabudowców służy również jako łącznik 

między Mercedesem a  producentami. Do 

dyspozycji są różne aplikacje i  narzędzia. 

Od 1 kwietnia platforma zyskała bardziej 

indywidualny, intuicyjny i  międzynarodo-

wy charakter, który jeszcze bardziej ułatwia 

dobór odpowiedniego pojazdu i zabudowy 

do indywidualnych potrzeb fi rmy. Informa-

cje tam zamieszczane są obecnie dostępne 

w 13 językach. Portal zrzesza w sumie oko-

ło 6200 producentów ze 120 krajów, w tym 

3300 dostawców rozwiązań opartych na 

dostawczych Mercedesach. Miesięcznie od-

notowywanych jest ponad 16 000 przypad-

ków pobierania danych – łącznie 700 GB. Te 

dane najlepiej świadczą o  zainteresowaniu, 

jakim cieszą się pojazdy marki Mercedes 

wśród specjalistów. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. K. Dziewicka, Daimler

Norbert Kunz, 
dyrektor Mercedes-Benz Sprinter Product Management

Nabywcy działający w branżach, w których liczy się waga przewożo-
nego towaru, często zgłaszali zapotrzebowanie na wersję o wyższej 
ładowności. Dotyczy to na przykład sektora budowlanego albo usług 
komunalnych. Większa ładowność jest nie do przecenienia również 
w transporcie pasażerskim. Teraz możemy od ręki zaproponować wła-
ściwe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie kluczowe znaczenie ma ko-
rzystny stosunek masy własnej do ładowności. Równocześnie Sprinter 

pozostaje bardzo zwartym, zwinnym samochodem. Oferuje dobrą dynamikę i poczucie, jakby 
prowadziło się auto osobowe – co dotyczy również wersji o masie całkowitej 5,5 t. To ważne 
na przykład w ruchu miejskim. Nie ulega wątpliwości, że w swojej klasie ten Sprinter jest nie do 
pobicia, jeśli chodzi o codzienną praktyczność.

450 kg za cenę 50 kg. W konstrukcji Sprintera o dmc 5,5 t zastosowano liczne elementy 
wzmacniające przednią część podłużnic i punkty mocowania zawieszenia. Dzięki nim istotnie 
wzrosła nośność przedniej osi. 

Bliźniacze ogumienie pozwala zwiększyć ładowność. Może być zastąpione oponami 
typu super single, które nie ograniczają tak dalece powierzchni ładunkowej, jak 
„bliźniaki”. Mniej potrzebnego miejsca na nadkola ułatwia też załadunek i rozładunek.
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Volvo wprowadza na rynek kolejne 

nowe rozwiązania opracowane z  my-

ślą o dalszym zwiększeniu skuteczno-

ści i  wydajności samochodów ciężarowych 

i kierowców pracujących w najtrudniejszych 

i wymagających warunkach. Fakt ten stanowi 

potwierdzenie szczególnego znaczenia, czym 

dla Volvo Trucks jest bycie innowacyjnym. 

Przekonaliśmy się o  tym, „smakując” nowe 

systemy w szwedzkim Volvo Demo Center. 

325 ton

Zacznijmy od tego, że Volvo wprowadzi-

ło właśnie na rynek nową wersję zautoma-

tyzowanej skrzyni biegów I-Shift  z  biegami 

pełzającymi. Zależnie od zastosowania po-

jazdu, I-Shift  jest dostępna w  wersji z  jed-

nym lub dwoma biegami pełzającymi do 

jazdy w przód, co pozwala m.in. na ruszanie 

z miejsca zestawem drogowym o masie cał-

kowitej do 325 t. To zdroworozsądkowa war-

tość, ponieważ w internecie można zobaczyć 

fi lm jak FH16 z taką skrzynią ciągnie 750 t. 

Biegi pełzające umożliwiają jazdę z  bardzo 

małą prędkością od 0,5÷2 km/h, pozwalając 

tym samym na wyjątkowo precyzyjne ma-

newrowanie pojazdem, np. na placu budowy 

czy też w podjeździe pod rozładunek. Ponad-

to, w przypadku fi rmy realizującej transport 

ponadnormatywny biegi pełzające zapewnia-

ją dużą wszechstronność zastosowań i  jed-

nocześnie możliwość osiągania optymalnej 

ekonomiki paliwowej. I-Shift  Crawler Gears 

może być również wyposażony w 2 pełzają-

ce biegi wsteczne. Wsteczne biegi pozwalają 

na wyjątkowo powolne cofanie, co jest zaletą 

podczas wykonywania manewrów wymaga-

jących dużej precyzji.

Przełożenie najniższego biegu w  wersji 

z  jednym biegiem pełzającym wynosi 19:1 

w przypadku skrzyni biegów z biegiem bez-

pośrednim lub 17:1 w  przypadku skrzyni 

biegów z  nadbiegiem (przełożenie najniż-

szego biegu w  standardowej I-Shift  z  bie-

giem bezpośrednim wynosi 15:1). Przeło-

żenie najniższego biegu w  wersji z  dwoma 

biegami pełzającym wynosi 32:1 w  przy-

padku zarówno skrzyni biegów z  biegiem 

bezpośrednim, jak i z nadbiegiem.

Przeszczep z wozidła

W celu dalszej poprawy właściwości jezd-

nych i ekonomiki paliwowej Volvo wprowa-

dza na rynek automatycznie sterowany napęd 

na wszystkie koła. System załącza napęd na 

NaprawdęNaprawdę
Mówi się, że układy napędowe ciągników do ciężkiego transportu pracują w niekorzystnych 
warunkach. Mówi się, że pojazdy budowlane stworzone są do najtrudniejszych zadań. Jak to? 
Bo teraz Volvo przygotowało rozwiązania na naprawdę ciężkie warunki.

I-Shift z biegami pełzającymi umożliwia jazdę 
z prędkościami rzędu 0,5÷2 km/h oraz ruszanie 
z miejsca zestawem drogowym o masie całkowitej 
do 325 t, co jest ewenementem w przypadku seryjnych 
samochodów ciężarowych wyposażonych 
w zautomatyzowaną skrzynię biegów.

Druga oś napędowa może zostać odłączona 
i podniesiona (elementy czerwone), dzięki 
zastąpieniu mechanizmu różnicowego 
w pierwszej osi napędowej sprzęgłem kłowym. 
Po podniesieniu drugiej osi napędowej 
maleje nie tylko promień skrętu, o metr, 
ale także zużycie opon i elementów zawieszenia.

Podnoszona druga oś napędowa w układzie osi 
tandem przydaje się, gdy ciężarówka porusza się 
bez ładunku. Dzięki temu można zaoszczędzić 
do 4% paliwa, w porównaniu z sytuacją, 
w której wszystkie osie są opuszczone. W Polsce 
ciągników 3-siowych sprzedaje się niezwykle 
mało i trudno będzie spotkać to rozwiązanie.
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przednią oś w przypadku, gdy tylne koła tracą 

przyczepność na śliskim lub miękkim podło-

żu. Jest on od dłuższego już czasu stosowany 

przez Volvo Construction Equipment w wo-

zidłach przegubowych, skąd został adopto-

wany. Będzie to standardowe wyposażenie 

Volvo FMX z przednią osią napędową. 

Rozwiązanie to bazuje na czujnikach 

prędkości obrotowych kół jezdnych oraz 

oprogramowaniu, które wykrywa różnice 

tych prędkości i  steruje układem napędo-

wym. Gdy jedno z  tylnych kół zaczyna się 

ślizgać lub buksować, moc jest automatycz-

nie przekazywana do kół przednich, dzięki 

czemu samochód ciężarowy nie traci siły 

napędowej ani prędkości. Sprzęgło kło-

we załącza napęd na przednią oś w  czasie 

krótszym niż pół sekundy. W  porówna-

niu z  konwencjonalnym stałym napędem 

na wszystkie koła, tego typu sprzęgło jest 

lżejsze i  ma mniej części ruchomych. Gdy 

kierowca natrafi  na szczególnie trudny te-

ren, ma możliwość ręcznego zblokowania 

wszystkich innych mechanizmów różnico-

wych, zarówno w osi tylnej, jak i przedniej.

Automatyczny system kontroli trakcji 

aktywuje optymalną konfi gurację układu 

napędowego w  każdej sytuacji, uwalniając 

kierowcę od konieczności podejmowania 

tej decyzji. Jednocześnie unika on niepo-

trzebnego wzrostu zużycia paliwa oraz zu-

życia eksploatacyjnego układu napędowego 

i opon, które zwykle towarzyszą załączeniu 

na stałe napędu na przednią oś. 

Volvo pokazało także podnoszoną drugą 

oś napędową w  układzie osi tandem. Została 

ona opracowana z  myślą o  pojazdach dużej 

ładowności, które po dostarczeniu ładunku 

powracają bez obciążenia, wykorzystywanych 

np. w  transporcie dłużycy drzewnej, mate-

riałów luzem czy transporcie budowlanym. 

Po podniesieniu osi napędowej opony jej kół 

znajdują się 140 mm nad nawierzchnią drogi. 

Rozwiązanie to oferuje wiele korzyści, z  któ-

rych najważniejszą jest oszczędność paliwa. 

Jazda z podniesioną drugą osią napędową po-

zwala zaoszczędzić do 4% paliwa. Podnoszona 

druga oś zwiększa również komfort kierowcy 

w czasie jazdy bez ładunku, który w wielu przy-

padkach stanowi połowę ogólnego czasu pracy. 

Gdy kontakt z podłożem mają koła tylko jed-

nej osi napędowej, maleje poziom hałasu w ka-

binie i drgań odczuwalnych na kole kierowni-

cy. Jazda z podniesioną drugą osią napędową 

w  układzie osi tandem oznacza też mniejszy 

o metr promień skrętu oraz większą przyczep-

ność kół na śliskim lub miękkim podłożu.

5 osi z fabryki

Na wielu rynkach chętnie wykorzysty-

wane są zestawy drogowe o dmc zwiększo-

Peter Hardin, 
menedżer produktu ds. FM i FMX, Volvo Trucks

I-Shift z biegami pełzającymi otwiera przed ciężarówkami wyposażo-
nymi w zautomatyzowaną skrzynię biegów zupełnie nowe możliwości 
w zakresie kontrolowania prędkości manewrowej podczas jazdy do 
przodu lub cofania. Obecnie kierowca może transportować ciężki ładu-
nek bez obaw, że znajdzie się w sytuacji, która może zakończyć się 
awarią skrzyni. Wynikające z dostępności biegów pełzających, znacznie 
lepsze właściwości jezdne i większa zdolność pokonywania wzniesień 
ułatwiają kierowcy jazdę z ciężkim ładunkiem po śliskim podłożu w trud-

nym terenie, takim jak np. plac budowy, kopalnia lub droga leśna. Im cięższy ładunek i gorsza 
nawierzchnia lub teren, tym większe korzyści z posiadania biegów pełzających. I-Shift z biegami 
pełzającymi w połączeniu z właściwie dobranym przełożeniem przekładni głównej, pozwala na 
osiąganie prędkości przy optymalnej prędkości obrotowej silnika, co skutkuje niższym zużyciem 
paliwa. To istotna korzyść w przypadku przewoźników realizujących transport nienormatywny.

Fakt załączenia biegu pełzającego kierowca 
widzi na wskaźnikach jako oznaczenia C1 lub 
C2 (ang. Clawler). Rozpędzanie przy użyciu 
tych biegów wygląda identycznie, jakbyśmy 
startowali od biegu pierwszego: C2 – C1 
– 1. – 2. – itd. W ten sposób oszczędzamy 
sprzęgło nawet o 25%.

Skrzynia jest dostępna w wersji z biegiem 
bezpośrednim lub nadbiegiem, z jednym lub 
dwoma biegami pełzającymi. Ponadto, istnieje 
możliwość wyboru dwóch pełzających biegów 
wstecznych. W porównaniu ze standardową 
I-Shift, wersja z biegami pełzającymi jest 
dłuższa o 12 cm i cięższa o 48 kg.

Obecnie aktywny układ kierowniczy jest dostęp-
ny w samochodach z podwójną osią przednią. 
Poza znacznym zmniejszeniem siły wymaganej 
do poruszania kołem kierownicy, układ zapewnia 
automatyczny powrót kół do pozycji jazdy 
na wprost po wykonaniu skrętu, oszczędzając 
kierowcy wysiłku i czasu podczas manewrowania. 

W celu zapobieżenia ugrzęźnięciu pojazdu wielu kierow-
ców załącza napęd na przednią oś z dużym wyprzedze-
niem, jeszcze przed wjechaniem w trudny teren. Auto-
matyczny system kontroli trakcji załącza napęd na przed-
nią oś podczas jazdy – i tylko tymczasowo, gdy jest 
to rzeczywiście potrzebne. Należy do standardowego 
wyposażenia FMX w konfiguracjach 4×4, 6×6 oraz 8×6.

Volvo poszerza ofertę wyposażenia 
dla serii FH, wprowadzając nowy 
wzmocniony zderzak. Narożniki i osłona 
dolna są wykonane ze stali o grubości 
3 mm. Nad osłoną znajduje się przedni 
stopień wejściowy, stanowiący integralny 
element struktury zderzaka. 
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Pięcioosiowe podwozie doskonale spraw-

dza się nie tylko pod wywrotki, ale także 

jako platforma nośna pompy do betonu lub 

żurawia o  dużym udźwigu, w  przypadku 

których wymagany jest równomierny roz-

kład nacisku pomiędzy osie. Dzięki ograni-

czeniu nacisku na poszczególne osie, wiele 

z  tych pojazdów może samodzielnie poru-

szać się po drogach publicznych, co znacz-

nie skraca czas dotarcia na miejsce pracy 

i zwiększa potencjał zarobkowy.

Mieszczuch 
nie do poznania

Volvo FL ma wszystkie cechy najlepszych 

aut dystrybucyjnych na rynku. Firma poszła 

jednak dalej i proponuje wersje z napędem 

na wszystkie koła. Taki pojazd może służyć 

w przeróżnych warunkach, a  jego najwięk-

szym atutem jest uniwersalność. Auto może 

bowiem być z  powodzeniem wykorzysty-

wane na normalnych drogach, a  z  drugiej 

strony świetnie odnajdzie się w branży bu-

dowlanej czy kopalnianej.

Volvo zadbało nie tylko o odpowiedni na-

pęd, ale także o zwiększony prześwit. Model 

FL 4×4 ma zdecydowanie wyżej posado-

wioną ramę podwozia, co w  porównaniu 

do wersji 4×2 pozwoliło zwiększyć prześwit 

z  przodu o  ponad 6 cm, a  z  tyłu o  ponad 

10 cm. Prześwit w  modelu z  opona-

mi 11R22,5 został ustalony na poziomie 

329 mm dla osi przedniej i 319 mm dla osi 

tylnej. To znakomite wyniki. Wielkim atu-

tem pojazdu jest też duży kąt natarcia – 25°.

Volvo FL 4×4 napędza silnik D8K 

w dwóch wariantach mocy: 250 i 280 KM. To 

w zupełności wystarczy, aby skutecznie napę-

dzić 18-tonowy pojazd i dać kierowcy dużą 

pewność w  trudnym terenie. Z  silnikiem 

może współpracować przekładnia manualna 

o  6 przełożeniach lub 6-biegowy automat 

Allison zamawiany w opcji. Napęd na 4 koła 

realizowany jest z pomocą reduktora. Pojazd 

został wyposażony w dwubiegową skrzynkę 

rozdzielczą. Dzięki temu rozwiązaniu kie-

rowca może uruchamiać bieg wysoki (tzw. 

tryb szosowy) w warunkach normalnej jazdy 

po utwardzonej drodze. W  chwili przejaz-

du po trudniejszym terenie wystarczy naci-

śnięcie dedykowanego przycisku na tablicy 

rozdzielczej, aby załączony został bieg niski 

(tryb terenowy). Jest to bardzo wygodne.

Samochody ciężarowe Volvo cieszą się do-

brą reputacją w dziedzinie jakości i układów 

napędowych. Poprzez poszerzenie oferty 

o  nowe, innowacyjne cechy, fi rma udostęp-

nia klientom więcej opcji wyboru i unikatowe 

sposoby poprawy wydajności pracy. Podobnie 

jak w  transporcie długodystansowym, Vo-

lvo Trucks chce być wiodącą marką również 

w segmencie transportu budowlanego. Nowe 

rozwiązania wyznaczają nowy standard tego, 

co jest w stanie zaoferować budowlany samo-

chód ciężarowy. ▐

Michał Mariański
Fot. M. Mariański, Volvo

nej do 50÷76 t. W celu zaspokojenia tego 

zapotrzebowania Volvo wprowadza na 

rynek fabryczne pojazdy 5-osiowe: 10×4 

i 10×6. Wyposażone są one w podwójną oś 

przednią o nośności do 20 t oraz potrójną 

oś tylną o nośności do 36 t. Tak, tak – nie 

pomyliłem się. Maksymalny technicz-

nie dopuszczalny nacisk na podwójną oś 

przednią został zwiększony z  18 do 20 t.

Zwiększona nośność osi w  sposób bez-

pośredni przekłada się na większą ładow-

ność pojazdu, co jest szczególnie pożądane 

w  transporcie materiałów budowlanych. 

Ponadto, w  przypadku 4-osiowego samo-

chodu ciężarowego o dmc 32 t pozwala na 

większą elastyczność rozmieszczenia ła-

dunku, takiego jak np. żwir, na jego dość 

długiej skrzyni ładunkowej. W  rezultacie, 

załadunek może trwać krócej, bez ryzyka 

przekroczenia dopuszczalnych nacisków 

na osie. Większa nośność osi przedniej po-

szerza także wybór możliwych do zamon-

towania żurawi lub innych urządzeń wy-

wierających duży nacisk na przednią sekcję 

podwozia.

I-Shift z biegami pełzającymi jest 
dostępna w połączeniu z 13- 
i 16-litrowymi silnikami Volvo 
Trucks dla pojazdów 
FM, FMX, FH i FH16. Pod-
czas pokazów poruszałem 
się zestawami o masie 
do 120 t i ruszałem pod wznie-
sienia 12- oraz 16-procentowe. 
Bez problemu!

Klienci, którzy wybierają hamulce bębnowe, zwłaszcza w pojazdach przewidzianych 
do użytkowania w warunkach dużego zapylenia powietrza i na błotnistych 
podłożach, mogą korzystać z zalet elektronicznie sterowanego układu hamulcowego 
EBS. Takie sterowanie zapewnia dostęp do wielu inteligentnych funkcji, takich jak 
np. wspomaganie przy ruszaniu pod górę (Hill Start Aid).

Volvo FL 4×4 osiąga dmc w zakresie od 12 do 18 t. 
Te parametry gwarantują autu dużą uniwersalność, 
ponieważ podwozie może być z powodzeniem 
zabudowane w formie platformy betonomieszarki, 
podnośnika koszowego czy żurawia.
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7-9 PAŹDZIERNIKA 2016
HOTEL GOŁĘBIEWSKI W KARPACZU

Konkurs trwa od 1 marca do 9 września 2016 roku. Żeby wziąć w nim udział, 
zarejestruj się przez IC_KATALOG ONLINE lub myintercars.com. INTERCARS.COM.PL

NAGRODY
o łącznej wartości

2 000 000 zł
WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE 
GALA BIESIADNA

Oleje rekomendowane przez Inter Cars

Partnerzy promocji:

Partnerzy strategiczni:

7.10 - wieczór
kabaretowy

PARANIENORMALNI
KABARET POD WYRWIGROSZEM

8.10 - gwiazdy sceny
disco

BAW SIĘ NA NAJLEPSZEJ 
BIESIADZIE 2016!


