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Paweł Ozimek, EPO-Trans
Actros okazał się najlepszą odpowiedzią na potrzeby  
naszej firmy. Byliśmy jedną z pierwszych firm w Polsce, 
które zdecydowały się na zakup najnowszego modelu Actrosa. 
To była trafna decyzja – przede wszystkim ze względu na 
zużycie paliwa. Oczywiście wiele zależy od umiejętności 
kierowcy – w tym pojeździe drzemie wielki potencjał, który 
trzeba umieć wykorzystać. Actros oferuje wiele nowoczesnych 
rozwiązań, które znacznie ułatwiają ekonomiczne kierowanie 

pojazdem. Jednym z nich jest system Predictive Powertrain 
Control – inteligentny tempomat. To doskonałe wsparcie dla 
kierowców na długich trasach, bo jak wynika z badań, nawet 
najlepsi z nich są w stanie w pełni się skoncentrować na 
około godzinę w cyklu pracy, a automat pracuje jednakowo 
precyzyjnie cały czas. W przedsiębiorstwie, które ma 
generować zysk, takie rozwiązanie stanowi niezbędne wsparcie.  



Jazda autonomiczna to recepta na wzrost bezpieczeństwa na drogach, niższą emisję szkodli-

wych substancji, tańszy transport i coraz bardziej doskwierający brak kierowców. Pojazdy 

ciężarowe nieśmiało zapuszczają się w te rejony. Trwają próby, badany jest teren. Na razie dla 

zwykłego zjadacza chleba to pieśń przyszłości. Trudno wyobrazić sobie w ruchu autostra-

dowym, nie mówiąc już o miejskim, 40-tonowy zestaw bez nadzoru. Scania jednak wpadła 

na pomysł, że miejscem, w którym już dzisiaj mogłyby pracować pojazdy autonomiczne, 

jest plac budowy, kopalnia, żwirownia – czyli tam, gdzie warunki pracy są trudne, ale ruch 

jest na tyle uporządkowany, że groźba 

kolizji wydaje się mała. To dobry poligon 

doświadczalny, który nie niesie za sobą 

dużego ryzyka.

Inaczej wygląda sprawa w przypadku 

samochodów osobowych. Już od jakiegoś 

czasu trwają intensywne testy takich 

aut na drogach publicznych Ameryki. 

Autonomiczne samochody przejechały 

miliony mil. W maju tego roku zdarzył 

się pierwszy wypadek, w którym zginął 

człowiek siedzący za kierownicą takiego 

auta. To może spowodować, że decydenci 

z jeszcze większą ostrożnością będą pod-

chodzić do tego wynalazku XXI wieku. 

Wprawdzie ewidentnie zawinił komputer 

pokładowy, który nie odczytał w sposób 

prawidłowy zagrożenia i nie rozpoczął 

hamowania awaryjnego, ale warto pod-

kreślić, że jazda odbywała się w trybie testowym. Kierowca był zobowiązany do obserwacji 

otoczenia, łącznie z trzymaniem rąk na kierownicy, tymczasem wszystko wskazuje, że miał 

już takie zaufanie do nowoczesnej technologii – był jej wielkim fanem, że w czasie jazdy 

oglądał film. Do wypadku mogłoby więc nie dojść, gdyby znowu nie zawiniło najsłabsze 

ogniwo – człowiek. W efekcie całe zdarzenie może zahamować postęp.

To daje do myślenia. Być może zadziałał czynnik psychologiczny. Ofiara autonomicznego 

pojazdu, przez długi czas nie musiała ingerować w to, co robił za człowieka komputer. 

Po setkach mil pełnego relaksu, „kierowca” nie był gotowy do interwencji, jego refleks nie 

zadziałał, nie miał szans nic zrobić, bo jego zmysły zostały uśpione.

Tesla (pojazd tej marki brał udział w wypadku) uspokaja, że jej samochody przejechały bez-

piecznie na funkcji autopilota ponad 130 mln mil (210 mln km). Biorąc pod uwagę wszystkie 

samochody poruszające się po amerykańskich drogach, do śmiertelnego wypadku dochodzi 

co około 94 mln mil, a na świecie co 60 mln mil. Nie zmienia to jednak faktu, że właśnie 

zginął człowiek, za którego samochód prowadził autopilot. ▐
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Spotkanie miało miejsce 23 czerwca we 

Frankfurcie nad Menem. Zmiany, o któ-

rych dyskutowano zachodzą w  otoczce 

troski o środowisko, która teraz nazywana jest 

szerzej, bardziej „fachowo” i mniej zrozumiale 

„zrównoważonym rozwojem”. Szefowie czo-

łowych, europejskich producentów pojazdów 

użytkowych są zgodni. Przyszłość zamyka się 

w trzech wymiarach: łączność, autonomia i ni-

ska emisja spalin. 

Gaz i prąd

Różnią się oczywiście, gdy mówią o poru-

szaniu się w tak nakreślonym układzie współ-

rzędnych. Każda fi rma ma nieco inne podej-

ście. Przykładowo Pierre Lahutte, prezes Iveco 

S.p.A. pochwalił się szeroką gamą pojazdów na 

gaz ziemny, w tym Stralisem NP, najnowszym 

ciągnikiem długodystansowym na to paliwo 

w postaci skroplonej (LNG). Z kolei dla Henri-

ka Henrikssona, dyrektora Scanii przyszłość to: 

łączność, autonomia i elektryfi kacja. 22 czer-

wca 2016 r., w  dniu poprzedzającym wystą-

pienie Henrikssona na forum VDA (niem. 

Verband der Automobilindustrie – Związek 

Przemysłu Motoryzacyjnego), Scania ogłosiła 

uruchomienie 2-kilometrowego odcinka te-

stowego zelektryfi kowanej autostrady. Stano-

wi fragment biegnącej ze wschodu na zachód 

drogi E16 i znajduje się w pobliżu Gävle, bez 

mała 200 km na północ od Sztokholmu. 

Wszyscy podkreślali konieczność opraco-

wania standardów komunikacji pomiędzy 

pojazdami mniej lub bardziej autonomiczny-

mi i po raz kolejny przypomnieli o potrzebie 

zwiększenia dopuszczalnej długości zestawów 

drogowych. Odwoływali się już nie tylko do 

wydajności przewozów, ale i zrównoważone-

go rozwoju, o którym ostatnio wiele się mówi, 

w zastępstwie niemodnej „ekologii”. 

Mówiąc bardzo ogólnie, branża trans-

portowa dąży do stworzenia maksymalnie 

niezawodnego i  wydajnego systemu prze-

mieszczania rzeczy (i  ludzi), który będzie 

bezkolizyjnie współistniał z innymi systema-

mi, zarówno tworzonymi przez cywilizację, 

jak i powstałymi naturalnie. Od transportu 

Kierowanie jako staromodne hobby i ciężarówka jako urządzenie nadawczo-odbiorcze. 
Wnioski płynące z konferencji VDA poprzedzającej IAA w Hanowerze są jednoznaczne. 

Dyskusja panelowa o „skoku w przyszłość” przypomniała o potrzebie wydłużenia zestawów 
oraz traktowania kolei i transportu drogowego jako systemów uzupełniających się, a nie konkurujących. 

Wzięli w niej udział: Gero Schulze Isofort z Krone, Ralf Eschemann z UPS, Wolfgang Bernhard z Daimlera, 
Andreas Renschler z Volkswagena oraz Julia Josten, która prowadziła konferencję VDA.

Test zestawów MAN szykowanych do udziału w European Truck 
Platooning Challenge. Rysunek na plandece obrazuje o co chodzi: 
w cieniu aerodynamicznym spada opór powietrza.

Firmy biorące udział w European Truck Platooning Challenge, reprezentowały 
największych producentów w Europie. Zintegrowane zestawy pozwalają 
zmniejszyć zużycie paliwa. 

Wielki Brat Wielki Brat nie trujenie truje
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drogowego oczekuje się bezkompromisowe-

go stosowania w praktyce fundamentalnych 

cnót biblijnych: żeby nie kradł – czasu, zaso-

bów i pieniędzy oraz nie zabijał – ludzi i in-

nych istot żywych. 

Internet i telefon

To idealistyczne założenie w  wypowie-

dziach uczestników konferencji zostało roz-

mienione na drobne. Skoncentrowali się na 

rozwiązaniach, które przybliżą transport do 

stanu maksymalnej wydajności, przy mini-

malnych kosztach, w tym dla środowiska na-

turalnego i jakości egzystencji człowieka. 

Zatem łączność. „Niemiecka sieć LTE 

jest nie lepsza niż w  Maroku” – powiedział 

Wolfgang Bernhard z  zarządu Daimler AG. 

Tymczasem właśnie LTE spełnia minimalne 

wymagania pojazdów komunikujących się ze 

sobą nawzajem oraz z  infrastrukturą. 3G nie 

zawsze jest wystarczająca. Scania wysunęła się 

naprzód i zapowiedziała na początku czerwca, 

że wspólnie z  Ericssonem rozpoczyna testy 

sieci mobilnej 5G, o  czym przypomniał An-

dreas Renschler, członek zarządu Volkswagen 

AG odpowiedzialny za samochody użytkowe. 

Standard 5G zapewnia małe opóźnienie i wy-

soką przepustowość przy znacznie zredukowa-

nym ryzyku zakłóceń. Dlaczego to tak ważne? 

Przykład podsunął Håkan Karlsson, wicepre-

zes zarządzający Volvo AB: „Biorąc udział 

w  tegorocznym European Truck Platooning 

Challenge zmierzającym do Rotterdamu, na-

sze ciężarówki jechały z  prędkością 80 km/h 

w  odstępach 20÷25 m. W  Volvo testujemy 

przejazdy z prędkością 70 km/h przy odstępie 

między zestawami wynoszącym 4 m. W tym 

wypadku oszczędność paliwa sięga 20÷25%”. 

Przeciętny wynik uzyskany podczas zakończo-

nego 6 kwietnia European Truck Platooning 

Challenge to zużycie paliwa niższe o 10%. 

Niezawodne i  szybkie przesyłanie infor-

macji pomaga uzyskać większe oszczędności. 

Jest zarazem konstytutywnym warunkiem 

bezpieczeństwa. Pod koniec kwietnia Trent 

Victor, specjalista w zakresie bezpieczeństwa 

z Volvo Cars stwierdził w wywiadzie dla „Th e 

Verge”, że autopilot Tesli „stwarza wrażenie, że 

może więcej niż w rzeczywistości”, ponieważ 

w ryzykownej sytuacji nie reaguje samodziel-

nie, ale przekazuje kierowcy sygnał do prze-

jęcia steru, co może być dla niego niemiłym 

zaskoczeniem. Słowa Victora narobiły szumu 

w  sieci i  choć można je traktować jako ele-

ment promocji przyszłego systemu jazdy au-

tonomicznej Volvo „Drive Me”, który ma po-

dejmować działanie w każdej sytuacji, ekspert 

zwrócił uwagę na istotny problem. Wszyscy 

wiedzą, jak pojazdy powinny zachowywać się 

podczas samodzielnej jazdy, ale na drodze do 

celu stoi szereg przeszkód. 

Jedną z nich jest decyzja co do standardu 

przesyłania informacji. „Platooning” ozna-

cza jazdę w zintegrowanym konwoju, w któ-

rym pierwszy pojazd dyktuje zachowanie 

jadących za nim. Przykładowo, gdy hamuje, 

hamują wszystkie i  najlepiej, jeśli będą ro-

bić to praktycznie jednocześnie. Konwoje, 

które spotkały się w Rotterdamie korzystały 

głównie z Wi-Fi do przekazywania sygnałów 

między zestawami, ale nawet w tych ramach 

występowały różnice. Potrzeba ujednolicenia 

sposobu komunikacji jest paląca nie tylko 

w przypadku zintegrowanych konwojów, ale 

również pojazdów autonomicznych. Szcze-

gólnie, gdy myślimy całościowo o  komuni-

kacji V2V (ang. vehicle to vehicle – pojazd 

z  pojazdem) oraz V2X (ang. vehicle to X 

– pojazd z „całą resztą”, czyli innymi pojazda-

mi i infrastrukturą). 

Następnym i  „technicznie” chyba równie 

trudnym wyzwaniem jest stworzenie przepi-

sów, które regulowałyby udział pojazdów o róż-

nym stopniu autonomii w ruchu drogowym. 

Paczka do domu

„Internet rzeczy” zmusza dostawców usług 

przewozowych do zrewidowania metod pra-

cy. Za tym postępuje reakcja producentów 

pojazdów, którzy bynajmniej nie są w tej inte-

rakcji stroną bierną. Wychodzą z inicjatywa-

mi, które z  jednej strony usprawnią przebieg 

transportu, a z drugiej zagwarantują im utrzy-

manie zysku. Przyznał to otwarcie Joachin 

Drees, dyrektor naczelny MAN Truck & Bus 

AG: „producenci nie mogą dłużej polegać 

wyłącznie na zyskach ze sprzedaży ciężaró-

wek i  autobusów. Potrzebne są rozwiązania 

kompleksowe, a  fl oty pojazdów użytkowych 

muszą zostać włączone do cyfrowej infra-

struktury”. Metodą podnoszenia wydajności 

przewozów jest nie tylko lepsze zarządzanie 

nimi, ale również serwis dopasowany do in-

dywidualnych i  chwilowych potrzeb, który 

skraca czas przestoju pojazdu związany z ob-

sługą czy naprawami. 

Cyfryzacja stwarza tu olbrzymie możli-

wości. Istniejące systemy telematyczne, roz-

budowane o  zdalną diagnostykę pojazdów 

gromadzą olbrzymią ilość danych, których 

przetworzenie celem wyciągnięcia wniosków 

postawi organizację przewozów na zupełnie 

nowym poziomie. „Nigdy więcej marnotraw-

stwa, przeszkód w zaakceptowaniu, nigdy wię-

cej negatywnego wpływu na środowisko natu-

ralne i  infrastrukturę transportową. To nasza 

wizja: w 2040 r. wszystkie osoby w środowisku 

Wraz z najnowszym Stralisem, Iveco wprowadziło długodystansowy 
model NP (Natural Power), zasilany skroplonym gazem ziemnym LNG 
– taki jest włoski sposób na ekologiczny transport. 

Scania opowiada się za elektryfikacją transportu i 22 czerwca rozpoczęła 
próby w rzeczywistym ruchu drogowym na uruchomionym tego dnia, 
zelektryfikowanym odcinku drogi E16. 

Łączność wykraczająca poza komunikację 
z kierowcą to przyszłość transportu 
drogowego, nie tylko zdaniem uczestników 
spotkania VDA.

www.truck-van.pl

7-8/2016 7TruckTruckVanVan&

TECHNOLOGIETECHNOLOGIEKonferencja VDAKonferencja VDA



transportowym odczują wyraźne korzyści 

z  naszych cyfrowych innowacji” – stwierdził 

Andreas Renschler z  Volkswagena. Zwrócił 

uwagę na potencjał wynikający z  przetwa-

rzania i analizy dużych zbiorów danych (ang. 

big data) oraz tworzenia sztucznej inteligencji 

– to a’ propos jazdy autonomicznej. Szwedzi 

wyraźnie mówią, a  inni zdają się z  tym zga-

dzać, że samodzielne pojazdy na początek 

pojawią się w zamkniętych środowiskach ko-

palń odkrywkowych i  portów, następnie na 

autostradach, a dopiero na końcu w miastach, 

gdzie otoczenie jest najbardziej zróżnicowane 

i zmienne. 

Połączenie zoptymalizowanego, zdalnego 

zarządzania taborem z  pojazdami autono-

micznymi sprawi zapewne, że kierowcy sta-

ną się zbędni. Renschler uspokaja jednak, że 

jeszcze do tego daleko i proces „automatyza-

cji” przewozów będzie przebiegał stopniowo, 

prowadząc prawdopodobnie do „naturalne-

go wyginięcia” kierowców zawodowych. 

Wreszcie padło też stwierdzenie, i to kil-

kakrotnie, że transport drogowy i kolejowy 

nie stanowią konkurencji, ale uzupełniające 

się systemy. „Oba przewożą inne typy ła-

dunków. Drogą poruszają się np. przesyłki 

’just in time’. Kolej nie może się nimi zająć” 

– powiedział Ralf Eschemann, wiceprezes 

europejskiego oddziału fi rmy kurierskiej 

UPS. Zwrócił również uwagę na potrzebę 

dopasowania typu pojazdu i jego wyposaże-

nia do sposobu eksploatacji, co jest szansą 

dla alternatywnych układów napędowych. 

Håkan Karlsson z  Volvo AB rzucił prak-

tyczną uwagę, że wprawdzie „alternatywne 

układy napędowe odpowiadają za ułamek 

sprzedaży, ale przynoszą tak dużą poprawę, 

że trzeba po prostu poczekać na zyski.” 

Optymistyczny spokój

Producenci nie mają zresztą powodów do 

narzekań. „W  ubiegłym roku zostało zareje-

strowane w  Europie Zachodniej 259 tys. cię-

żarówek o dmc powyżej 6 t. To wzrost o 14%. 

W  pierwszych miesiącach bieżącego roku 

nastąpił wzrost o kolejne 14%. Główne rynki: 

Francja, Wielka Brytania i Włochy odnotowały 

mocne, dwucyfrowe zwiększenie popytu. Naj-

szybciej ‘rośnie’ Hiszpania i  Holandia, gdzie 

przyrost wynosi ponad 20%. Rynek zdrowieje 

trwale i  stabilnie i w skali roku spodziewamy 

się wzrostu o  8%. Zachodnioeuropejski ry-

nek samochodów dostawczych również jest 

w  szczytowej kondycji. Zarówno w  2014, jak 

i  2015 odnotował dwucyfrowy wzrost, który 

znajduje kontynuację w 2016 r. W pierwszych 

czterech miesiącach zarejestrowano dobre 

600 tys. nowych pojazdów dostawczych. To 

oznacza wzrost o 11%” – powiedział Matthias 

Wissmann, prezes VDA. Ogólnie, dobrze stoi 

również rynek niemiecki. 

Spadek popytu na ciężarówki trwa w Rosji, 

Brazylii i Chinach. Po 6 latach wzrostu nastą-

piło załamanie sprzedaży w USA, przy czym 

dotknęło głównie ciężki segment, średni ma 

tendencję wzrostową. 

Wydaje się, że producenci pojazdów użyt-

kowych zaznają wreszcie chwili wytchnie-

nia. Cyfryzacja jest pod wieloma względami 

prostsza do wdrożenia niż układy napędowe 

o niskiej emisji spalin, którymi pilnie zajmo-

wano się w  ciągu minionych kilkunastu lat. 

Poza tym jej kosztami można podzielić się 

z innymi, np. rządami państw, które przecież 

nie odmówią (a przynajmniej nie wypada im 

odmówić) nakładów na działania skutkujące 

zwiększeniem bezpieczeństwa jazdy i ograni-

czeniem negatywnego wpływu transportu na 

otoczenie. 

Zbliżamy się do ery, gdy pod ścisłą kon-

trolą jest wszystko: od procesu spalania 

w  cylindrze, po funkcjonowanie transportu 

drogowego jako takiego. Cyfryzacja pozwa-

la mieć wszystko „na widelcu” i  szybko wy-

ciągać wnioski. „Wielki Brat” spogląda na 

wydajność i  emisję spalin. „Globalna wio-

ska” przestaje być zręczną metaforą. Branża 

transportowa szybko zmierza do standardu 

„wszyscy wiedzą wszystko o wszystkich”. Ro-

dzi się nowy, potężny, precyzyjny mechanizm 

dystrybucji dóbr. Wielofunkcyjny i  wydajny 

– z  założenia. Zupełnie jak nowoczesna te-

lefonia komórkowa: można pogadać, wysłać 

e-mail, wrzucić fi lmik na facebooka – form 

spontanicznego i  błyskawicznego powiedze-

nia komuś „cześć, coś ci opowiem” jest mnó-

stwo. Tylko czasem siądzie bateria albo nie 

ma dostępu do sieci. ▐ 

Michał Kij
Fot. M. Kij, Daimler, European Truck Platooning 

Challenge, MAN, Nissan, Scania, VDA, Volvo

Elektryczne Nissany e-NV200. 
Alternatywne napędy nieźle funkcjonują 
w niszach, ale wciąż szuka się dla nich 

nowych zastosowań.

Czy autonomiczne pojazdy wyeliminują kierowców? 
Na początku będą im zapewne tylko pomagać. 

Efektem wdrożenia zintegrowanych konwojów będzie również ograniczenie wyprzedzania 
przez ciężarówki, tak nielubianego przez innych uczestników dróg i nazywanego, zapewne 
nie tylko w Niemczech „wyścigiem słoni”. 

www.truck-van.pl
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A to za sprawą zmodernizowanych 

układów napędowych, wykrywania 

pieszych przez ABA, udoskonalonego 

asystenta skrętu i  zdalnego kontrolowania 

stanu pojazdów.

Do 6% niższe spalanie

W  najnowszej generacji sześciocylin-

drowych silników OM  470 spadło zużycie 

paliwa. Wszystkie jednostki do ciężkie-

go transportu korzystają z  nowych olejów 

silnikowych o  obniżonej lepkości. Silnik 

o pojemności skokowej 10,7 l wykorzystuje 

rozwiązania wprowadzone w ubiegłym roku 

w większym OM 471. Mimo kompaktowej 

budowy OM  470 ma sztywną konstrukcję, 

stabilne tłoki stalowe, dwa umieszczone 

w głowicy wałki rozrządu napędzane zębat-

ką, asymetryczną turbosprężarkę, wydajny 

hamulec silnikowy i  wtrysk common rail 

X-Pulse. Okresy pomiędzy przeglądami wy-

noszą do 150 000 km.

Silniki te są oferowane w pięciu warian-

tach mocy od 326 do 456 KM. Najnowszy 

o mocy 456 KM z maksymalnym momen-

tem obrotowym 2200  Nm charakteryzuje 

się mocą 31,4  kW na litr pojemności sko-

kowej (42,7 KM/l) i momentem obrotowym 

206 Nm/l.

Dzięki niższej o 150 kg masie w porów-

naniu z  OM 471, OM  470 sprawdzi się 

przede wszystkim w  silosach i  cysternach 

lub pojazdach budowlanych wymagających 

jak najlżejszego podwozia. Podobnie jak 

w  silniku OM  471 maksymalne ciśnienie 

w  szynie podniesiono z  900 do 1160  bar. 

W  rezultacie maksymalne ciśnienie wtry-

sku wynosi 2700 bar. Zastosowano również 

nowe wtryskiwacze o wyższym przepływie. 

Nowy jest także kształt komory spalania. 

Ciśnienie stopnia sprężania podniesiono 

o jeden bar do 18,5 bar. Wszystkie to łącz-

nie z obniżoną wartością recyrkulacji spalin 

zwiększyło efektywność silnika i  obniżyło 

zużycie paliwa.

Przy niezmienionych maksymalnych 

wartościach wzrósł moment obrotowy 

i  moc w  zakresie średnich prędkości ob-

rotowych. Maksymalną moc silnik osiąga 

w szerszym zakresie prędkości obrotowych 

od 1450 do 1900 obr/min. Podobny przebieg 

ma krzywa momentu obrotowego: maksy-

malną wartość osiąga przy 1100  obr/min,

ale pozostaje do dyspozycji w niemal stałej 

wielkości od ok. 900 do 1400 obr/min. 

Z eliminacją NOx radzi sobie nowy katali-

zator SCR. Zużycie AdBlue jest na poziomie 

5% zużycia paliwa.

Nowością jest asymetryczny wtrysk. 

W  normalnym trybie podczas jazdy wtry-

skiwacze wszystkich cylindrów otrzymują 

taką samą ilość paliwa. W  zależności od 

aktualnego obciążenia i udziału recyrkulacji 

spalin ilość paliwa może zostać jednocze-

śnie płynnie zredukowana w  pierwszych 

trzech cylindrach, a  zwiększona w  cylin-

drach od czwartego do szóstego. W  przy-

padku ekstremalnym ilość użyta do wtry-

sku w  trzech pierwszych cylindrach może 

zostać zredukowana do zera, podczas gdy 

trzy pozostałe cylindry będą pracowały tak 

jak przy pełnym obciążeniu. Zapobiega to 

niepełnemu spalaniu z  wysokim udziałem 

cząstek sadzy w spalinach.

OM 470 korzysta z nowej asymetrycznej 

turbosprężarki. Podobnie jak jej poprzed-

niczka, charakteryzuje się stałą geometrią 

turbiny i nie ma zaworu upustowego, regu-

latora ciśnienia doładowania oraz czujnika 

Silniki OM730 oferowane są w pięciu wariantach 
mocy od 326 do 456 KM. Najnowszy o mocy 
456 KM z maksymalnym momentem obrotowym 
2200 Nm charakteryzuje się mocą 31,4 kW 
na litr pojemności skokowej (42,7 KM/l) i momentem 
obrotowym 206 Nm/l.

Bez zwłoki
Na trzy miesiące przed wystawą IAA w Hanowerze Mercedes pochwalił się nowościami, 
które zamierza zaprezentować szerokiej publiczności. Ma być oszczędniej i bezpieczniej.
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łości. Olej w  przekładni wymieniany jest 

w zależności od obciążeń, maksymalnie co 

600 000 km. 

Udoskonalono też system PPC. W  jeź-

dzie pod górę histereza została rozszerzona 

do 10 km/h, co pomaga bardziej oszczędzać 

paliwo. Zoptymalizowano również momen-

ty przełączania biegów z  wykorzystaniem 

przewidującego tempomatu. 

Innowacje wprowadzono również w  sze-

ściocylindrowej jednostce rzędowej OM  473 

o  pojemności 15,6  l. Maksymalne ciśnie-

nie w  szynie zostało podwyższone z  900 do 

1160  bar, a  maksymalne ciśnienie wtrysku 

wzrosło do 2700 bar. Warianty mocy i momen-

tu obrotowego OM  473 nie zmieniły się, po-

dobnie jak doładowanie i recyrkulacja spalin. 

Uwaga, pieszy! 

Ryzyko wypadków z  udziałem pieszych 

obniżają Active Brake Assist 4 oraz asystent 

skrętu. Obydwa systemy mają przeciwdzia-

łać wypadkom przy niskich prędkościach 

podczas skręcania i w pobliżu skrzyżowań. 

Active Brake Assist  4 ostrzega kierowcę 

przed kolizją z  pieszymi, jednocześnie ini-

cjując automatyczne hamowanie częściowe. 

Dzięki temu kierowca może uniknąć kolizji, 

hamując lub skręcając kierownicą. Może 

również ostrzec pieszych, używając klakso-

nu. Ostrzeżenie akustyczne i wizualne oraz 

zainicjowanie częściowego hamowania na-

stępują równocześnie.

Radar dalekiego zasięgu wykrywa po-

jazdy i przeszkody przed ciężarówką w od-

ległości do 250  m i  pieszych w  odległości 

do 80 m. Motocykle i rowerzyści bądź mo-

torowerzyści wykrywani są w  odległości 

160 m. Ma pole widzenia 18°. Radar krót-

kiego zasięgu sięga 70 m. Active Brake As-

sist 4 ze względu na szerokie pole widzenia 

– 120° obejmuje także pojazdy i  pieszych 

będących w ruchu z boku pojazdu. Zasięg 

wykrywania jest uzależniony od topografi i, 

przebiegu drogi oraz warunków pogodo-

wych i  pojawienia się nieprzewidzianych 

przeszkód, np. nagle zjawiającego się ro-

werzysty.

ABA rozpoznaje ludzi, gdy przechodzą 

w poprzek pasa ruchu, po którym porusza 

się pojazd, gdy wychodzą zza przeszkody, 

gdy idą wzdłuż pasa ruchu lub gdy skręcają. 

Automatyczna reakcja ostrzeżenia i  hamo-

wania następuje przy rozpoznaniu osób przy 

prędkości pojazdu wynoszącej do 50 km/h. 

Jeśli kierowca zahamuje zbyt słabo, system 

sam dobierze siłę hamowania. Ostrzeganie 

i hamowanie przed przeszkodami stojącymi 

i będącymi w ruchu występuje w pełnym za-

kresie prędkości od 0÷90 km/h. 

Active Brake Assist  4 będzie oferowany 

od grudnia 2016 r. jako odrębne wyposa-

żenie specjalne lub jako część Safety Packs.

Asystent skrętu działa wielostopniowo. 

Najpierw informuje kierowcę, gdy w strefi e 

ostrzegania pojawi się jakiś istotny obiekt. 

Następnie kierowca jest ostrzegany, gdy roz-

recyrkulacji spalin i regulatora recyrkulacji. 

Upraszcza to budowę silnika.

Zmodyfi kowano też skrzynię biegów 

PowerShift  3. Powierzchnie boku zarysu 

zębów kół przekładni zostały zoptymali-

zowane w  nowym procesie produkcji Su-

perfi nish, co eliminuje niemal całkowicie 

poślizg. Dzięki zredukowaniu strat z tytułu 

tarcia, znacznie wzrosła sprawność prze-

kładni.

W  przekładni zwielokratniającej zasto-

sowano kłowy mechanizm zmiany biegów 

zamiast dotychczasowej synchronizacji. 

Zmniejsza to zużycie części, przyspiesza 

przełączanie pomiędzy biegiem szóstym 

i siódmym i obniża masę. Bez synchroniza-

cji następuje przy redukcji biegu samoczyn-

nie krótkie ukierunkowane przegazowanie 

silnika. Bardziej kompaktowe stało się też 

łożysko pilotujące sprzęgła pomiędzy wa-

łem napędowym a  głównym, którego ze-

wnętrzne powierzchnie bieżni łożyska, pod-

dane dodatkowemu procesowi skrawania, 

tzw. procesowi gładzenia, jeszcze bardziej 

poprawiają żywotność i kompaktowość ca-

Mercedes-Benz Uptime odczytuje dane z pojazdu i przekazuje informacje na serwer serwisu. 
Jeżeli zostaną wykryte nieprawidłowości informowany jest kierowca i zarządzający flotą. W zależ-
ności od rodzaju usterki podejmowane jest działanie.

Active Brake Assist 4 ostrzega kierowcę przed kolizją z pieszymi, jednocześnie dodatkowo inicjując automatycznie hamowanie częściowe. 
Daje to kierowcy możliwość uniknięcia kolizji dzięki hamowaniu pełnemu lub manewrowi skrętu kierownicą. Dodatkowo może on ostrzec zagrożonych 
pieszych, używając klaksonu.
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pocznie lub będzie kontynuować działanie, 

a  pojawi się zagrożenie kolizją. Jeśli poru-

szający się obiekt znajduje się w  bocznej 

strefi e obserwacji, na słupku przednim po 

stronie pasażera na wysokości wzroku kie-

rowcy zaświeci się znak trójkąta w kolorze 

żółtym. W  przypadku zagrożenia kolizją 

dodatkowo lampka kilkakrotnie błyśnie ko-

lorem czerwonym, po dwóch sekundach bę-

dzie się świecić stale, a z boku pojazdu roz-

legnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

Jeśli podczas skręcania czujniki rozpo-

znają w obszarze martwego pola samocho-

du np. słup sygnalizacji świetlnej lub latar-

nię, to również nastąpi ostrzeżenie wizualne 

i dźwiękowe. Dzięki temu unika się kolizji, 

nie tylko w ruchu ulicznym, lecz także przy 

manewrowaniu. Ostrzeżenie dla martwe-

go pola działa w  przedziale prędkości od 

0÷36  km/h. Inne funkcje asystenta skrętu 

są dostępne w  pełnym zakresie prędko-

ści od 0÷90  km/h. Asystent skrętu ocenia 

także działania kierowcy, np. włączenie 

kierunkowskazu po stronie pasażera przy 

dojeżdżaniu czy skręt kierownicą i cały czas 

bada odległość do obiektu. Także podczas 

skręcania bez włączonego kierunkowskazu 

asystent ostrzega przed przeszkodami, a do 

maksymalnej dopuszczalnej prędkości tak-

że przy zmianie pasa na prawy. Przy wyż-

szych prędkościach asystent skrętu przej-

muje funkcję asystenta zmiany pasa ruchu. 

Asystent skrętu ma dwa czujniki radarowe 

krótkiego zasięgu umieszczone po stronie 

pasażera przed tylną osią samochodu. Bocz-

na strefa kontroli ma szerokość 3,75 m. Sys-

tem obejmuje całą długość pojazdu. Dotyczy 

to również zestawów o długości do 18,75 m. 

Ponadto strefa ta jest powiększona o  2 m 

z przodu przed ciężarówką i o metr z tyłu.

Podczas jazdy system sam się uczy. Jeśli 

przy skręcie przyczepa bądź naczepa pojawi 

się w  obszarze obserwacji radaru, asystent 

skrętu może się dostosować do ewentualnie 

zmienionego złożenia się pojazdu przy skrę-

cie, np. po zmianie przyczepy.

Urządzenie sterujące asystenta skrętu 

przetwarza oprócz danych z  radarów tak-

że reakcje kierowcy, ustawienia systemowe 

w zestawie wskaźników oraz dane o  ruchu 

i  konfi guracji pojazdu z  centralnego syste-

mu elektronicznego i układu hamulcowego. 

Przenoszenie następuje poprzez sieć CAN 

podwozia i systemu wspomagania kierowcy.

Asystent skrętu będzie dostępny od 

grudnia 2016 r. najpierw w Actrosie i An-

tosie w wersji z kierownicą z  lewej strony, 

w ciągnikach siodłowych 4×2 oraz podwo-

ziach 6×2. 

W sieci

W efektywniejszym wykorzystaniu pojaz-

dów ma pomóc nowa platforma FleetBoard 

Connectivity. Za jej pośrednictwem Merce-

des-Benz Uptime stale sprawdza status ukła-

dów pojazdu. Jeśli jest wskazany przegląd lub 

naprawa, informacje o pojeździe wysyłane są 

automatycznie na serwer serwisu za pomocą 

systemu telematycznego FleetBoard. Serwer 

w  pełni automatycznie analizuje dane i  na 

podstawie zapisanych algorytmów sporządza 

w czasie rzeczywistym dokładną interpreta-

cję usterek i przesyła ją z konkretnymi zale-

ceniami do serwisu. Ten wykorzystuje te in-

formacje, kontaktuje się z klientem, zalecając 

konkretne działania i na życzenie zajmuje się 

poszukiwaniem warsztatu i  organizacją na-

prawy, jeśli konieczna jest natychmiastowa.

Korzystając z  czujników umieszczonych 

w  pojeździe Uptime analizuje przy pomo-

cy platformy FleetBoard Connectivity cały 

pojazd i  wszystkie elementy, o  których in-

formacja jest dostępna przez sieć CAN. Na-

leży do nich także informacja o  poziomie 

płynów eksploatacyjnych, włącznie z  Ad-

Blue. Na portalu dla klientów zamieszczane 

są również cenne wskazówki odnośnie ko-

niecznych działań jak również informacje 

o  nieprawidłowościach obsługi, z  którymi 

przedsiębiorstwo lub kierowca mogą się 

łatwo uporać sami. Zgłoszenia oszczędzają 

przedsiębiorstwom niepotrzebnych wizyt 

w serwisie i kosztów napraw.

Wszystkie udoskonalenia skupiają się na 

odciążeniu kierowcy i przedsiębiorcy. Dzisiaj 

już coraz więcej właścicieli fi rm transporto-

wych zdaje sobie sprawę, że koszt pojazdu 

to nie tylko jego cena i  zużycie paliwa, ale 

również części zamienne, awaryjność, czy 

po prostu wykonane na czas zadanie. W  to 

wszystko wpisuje się zarówno modernizacja 

samego pojazdu, jak i  elektroniczni pomoc-

nicy, którzy czuwają, żeby nic nie opóźniało 

transportu. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Daimler

Z okazji 20-lecia produkcji Actrosa Mercedes 
wyprodukuje 200 sztuk limitowanej serii tego 
modelu. Będzie ona bazować na ciągniku 
siodłowym 4×2 z kabinami GigaSpace 
i BigSpace, z silnikami we wszystkich klasach 
mocy. Tę wyjątkową wersję Actrosa będzie 
można zamawiać od września, produkcja 
rozpocznie się w listopadzie. 

Asystent skrętu ostrzega kierowcę, gdy poruszający się obiekt znajduje się w bocznej strefie obserwacji. Na słupku przednim po stronie pasażera na 
wysokości wzroku kierowcy zaświeci się trójkąt w kolorze żółtym. W przypadku zagrożenia kolizją dodatkowo lampka kilkakrotnie błyśnie kolorem 
czerwonym, a po dwóch sekundach będzie się świecić stale, wówczas z boku pojazdu rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Przy wyższych 
prędkościach asystent skrętu pełni funkcję asystenta zamiany  pasa ruchu.
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Dyskutując o  pojazdach autonomicz-

nych zastanawiamy się, jak one po-

radzą sobie na autostradach czy 

w  miastach, pośród innych uczestników 

ruchu. Zdaniem ekspertów Scanii kierunki 

rozwoju autonomicznych pojazdów będą 

inne. W  pierwszej kolejności pojawienia 

się „samokierujących” ciężarówek możemy 

oczekiwać w  obszarach zamkniętych, bez 

ruchu pieszych i pojazdów spoza „systemu”, 

a  jednocześnie uciążliwych dla człowieka 

– np. kamieniołomach, kopalniach, portach 

czy dużych zakładach przemysłowych. To 

tam kierowca narażony jest na wiele zagro-

żeń jednocześnie. Co więcej, wykonując 

męczące, powtarzalne zadania w  zamknię-

tym otoczeniu i pod dużą presją czasu sam 

również je generuje. Dlatego właśnie takie 

obszary wydają się najlepszym poligonem 

doświadczalnym do rozwoju autonomicz-

nych pojazdów. 

Wydajniej, bezpieczniej

Tym tokiem myślenia poszli właśnie in-

żynierowie Scanii, którzy stworzyli swoje 

Kierowcy do lamusa?
Wizja autonomicznych ciężarówek, mknących bez kierowców po autostradach 
i realizujących miejskie dostawy wciąż wydaje się odległą przyszłością. Są jednak obszary, 
gdzie samodzielne pojazdy mogą zagościć szybciej. Scania robi krok w tym kierunku, 
pokazując autonomiczne pojazdy budowlane.

pierwsze autonomiczne pojazdy budow-

lane. W  ich powstaniu uczestniczyli rów-

nież dostawcy rozwiązań nowoczesnych 

technologii informatycznych i  instytucje 

naukowe, a cały projekt wspiera szwedzka 

agencja Vinnova, zajmująca się rozwija-

niem innowacji.

Na bazie tradycyjnych ciężarówek po-

wstały „inteligentne” pojazdy, mogące nie 

tylko samodzielnie poruszać się po wyzna-

czonych trasach, ale i analizujące otocznie, 

interpretujące zachodzące w  nim zmiany 

i  dostosowujące się do nich, wykonując 

powierzone im zadania. Mózgiem auto-

W przyszłości, gdy pojazdy będą projektowane od podstaw 
jako autonomiczne, z pewnością zmienią swój wygląd. 
Główną różnicą będzie eliminacja drogiego, skomplikowanego, 
zajmującego miejsce i wówczas już niepotrzebnego 
komponentu – kabiny kierowcy. 

Cztery radary krótkiego zasięgu, radar dalekiego zasięgu oraz wielosoczewkowa kamera za 
szybą, w połączeniu z modułem GPS i mapami (wgranymi oraz tworzonymi automatycznie przy 
wcześniejszych przejazdach) dostarczają danych do stworzenia cyfrowego, stale aktualizowanego 
obrazu otoczenia. Na ich podstawie zaawansowane algorytmy muszą nie tylko wyznaczyć najlepszą 
drogę i wydać odpowiednie polecenia układom mechanicznym, ale i przewidzieć kolejne ruchy. 
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nomicznych pojazdów jest oczywiście za-

awansowana technologia informatyczna, 

tworząca centralną jednostkę sterującą. Jej 

zadaniem jest gromadzenie szerokiego zbio-

ru danych, pochodzących z  map, modułu 

GPS oraz licznych czujników w pojeździe. 

Podstawą obserwacji terenu jest kamera 

z  wielosoczewkowym obiektywem, znaj-

dująca się za przednią szybą. Jej funkcjo-

nowanie opiera się na tej samej zasadzie, 

co widzenie stereoskopowe u  człowieka, 

dlatego może z  łatwością rozpoznawać np. 

ukształtowanie terenu, zlokalizować pojaz-

dy, ludzi oraz rozpoznać oznakowanie wo-

kół drogi. W każdym narożu auta znajduje 

się też radar krótkiego zasięgu, co pozwala 

wykrywać obiekty w promieniu 360° wokół 

pojazdu. Oprócz nich ciężarówka ma też 

radar dalekiego zasięgu, do 200 m przed 

pojazdem, co umożliwia jazdę z  wyższymi 

prędkościami. Pojazd jest też wyposażo-

ny w  czujniki bezwładnościowe, mierzące 

przyspieszenie i  obrót pojazdu wokół osi 

pionowej. Dostarczają one jednostce steru-

jącej informacji o zmianach położenia auta. 

Z kolei czujniki prędkości kół mierząc pręd-

kość każdego koła osobno, umożliwiają jed-

nostce sterującej dokonanie oceny sposobu, 

w jaki porusza się pojazd.

Zaawansowane algorytmy przetwarzając 

tak rozbudowany zbiór danych, muszą za-

równo wydać aktualne dyspozycje układowi 

napędowemu, hamulcowemu oraz elektro-

hydraulicznemu układowi kierowniczemu, 

jak i  przewidzieć następne możliwe kroki 

i scenariusze. W tym celu na bieżąco budują 

przede wszystkim cyfrowy, trójwymiarowy 

obraz otoczenia. System, działając w  za-

mkniętym otoczeniu i wykonując powtarzal-

ne czynności oczywiście dodatkowo pamięta 

swoje poprzednie decyzje i analizuje ich skut-

ki, starając się je optymalizować przy następ-

nym razie.

W miastach nieprędko

Inżynierowie Scanii równolegle pracu-

ją też nad innymi obszarami całkowitej 

lub częściowej autonomizacji pojazdów 

ciężarowych. Kolejny krok to zapewne 

ruch autostradowy, gdzie już dziś kie-

rowcę odciąża wiele systemów elektro-

nicznych i  to właśnie tam relatywnie 

niewielkimi nakładami będzie można 

wprowadzić „autopilota”. W  dalszej ko-

lejności myśli się o  częściowo zamknię-

tych systemach transportowych, jak np. 

wydzielonych liniach autobusowych 

BRT. Na zwykłych drogach i w miastach 

widok kierowcy za kółkiem jeszcze tak 

szybko nie zniknie. ▐

Mirosław Ganiec
Fot. M. Ganiec, Scania

Autonomiczne pojazdy powstały na bazie normalnych wywrotek. Poza zaawansowaną elektroniką 
konieczne było zastosowanie elektrohydraulicznego układu kierowniczego oraz zautomatyzowanych 
elementów w układzie napędowym i hamulcowym. Najważniejszy pozostaje jednak mózg pojazdu, 
czyli wydajny komputer analizujący wszelkie dane z otoczenia i pojazdu.
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Iveco systematycznie modernizuje swoje 

samochody. Dopiero co opadła kurtyna 

po premierze unowocześnionego Da-

ily, a  na afi sz wchodzi już ulepszony Stralis. 

Włosi narzucają „amerykańskie tempo”, 

wprowadzając nowości praktycznie co roku. 

Zmiany konstrukcyjne przynoszą korzyści 

nabywcom, a efekt marketingowy jest nie do 

przecenienia. 

Bieg z góry wiadomy

Modernizacja Stralisa objęła przede wszyst-

kim układ napędowy. Jej celem jest dalsze ob-

niżenie zużycia paliwa, a w szerszym kontekście 

całkowitego kosztu posiadania (ang. TCO – Total 

Cost of Ownership). Udoskonalenia są wszech-

stronne i obejmują zarówno stronę mechaniczną, 

jak i „cyfrową” ciężarówki. 

Ta pierwsza to przede wszystkim rozwiązania 

obniżające tarcie wewnętrzne silników, m.in. 

nowe pierścienie tłokowe oraz zautomatyzowa-

na skrzynia biegów Hi-TroniX, która podob-

nie jak poprzednia Eurotronic jest dostarczana 

przez fi rmę ZF. W  jej katalogu występuje pod 

nazwą TraXon i jest nowoczesnym modułowym 

zespołem, na bazie którego powstają różnorod-

ne warianty: z  pojedynczym lub podwójnym 

sprzęgłem, przystawką odbioru mocy, hybrydo-

wy z silnikiem elektrycznym oraz przeznaczony 

do ciężkich pojazdów wyposażony w  sprzęgło 

hydrokinetyczne WSK. 

W  Iveco Stralisie stosowana jest odmiana 

12-biegowa o rozpiętości przełożeń 16,7, wyposa-

żona w różne tryby pracy i akcesoria sprzyjające 

zmniejszaniu spalania. W porównaniu z poprzed-

nią Eurotronic czas zmiany biegów w  Hi-Tro-

niX skrócił się o 10%, a przekładania jest o 6 dB 

cichsza. Jej trwałość liczona liczbą zmian biegów 

szacowana jest na 1 600 000 km. W ciężarówkach 

pracujących w dalekim transporcie, okres między 

wymianami oleju w przekładni może w optymal-

nych warunkach dochodzić do 600 000 km. 

W obecnej dobie mechanika swobodnie mie-

sza się z  informatyką. Wiele zalet skrzynki Hi-

-TroniX wynika z  „inteligentnego” sterowania. 

Przede wszystkim Hi-Cruise, czyli system wy-

korzystujący GPS i sterujący prędkością pojazdu 

oraz zmianą biegów odpowiednio do ukształto-

wania terenu przed pojazdem. Ma na celu ograni-

czenie zużycia paliwa poprzez wykorzystywanie 

bezwładności podczas pokonywania wzniesień. 

Analogiczne urządzenia pracują już w ciężarów-

kach konkurencji i są chwalone za skuteczność. 

Spalanie obniża dodatkowo Ecoswitch, który 

ogranicza maksymalną prędkość i obroty silnika. 

Interesującą nowinką w tej klasie pojazdów jest 

układ start-stop, który automatycznie wyłącza 

silnik pracujący zbyt długo na biegu jałowym, po 

przekroczeniu zaprogramowanego czasu. 

Ponadto skrzynia ma funkcję „rozkołysania” 

ułatwiającą ruszanie na grząskim czy tryb ma-

newrowy. Jest znakomitą pomocą dla niedo-

świadczonych kierowców, którzy mogą dzięki 

niej osiągać niskie spalanie. 

Szczypta recyrkulacji

Oszczędnościom sprzyja nowy most napędowy 

o  niższym tarciu wewnętrznym, który dostępny 

jest z  przełożeniem 2,47, skutkującym obniże-

niem obrotów silnika przy prędkości podróż-

nej. Osprzęt: sprężarka ze sprzęgłem, alternator 

z funkcją odzysku energii i monitorowania stanu 

akumulatora oraz pompa wspomagania o zmien-

nym wydatku są sterowane elektronicznie i zasi-

Za wszelką Za wszelką cenęcenę
Najnowszy Stralis kontynuuje drogę rozpoczętą przez poprzednika. W jaki sposób? 

*WG – turbosprężarka z zaworem upustowym, eVGT – turbosprężarka o zmiennej geometrii, sterowana elektronicznie

Nowy Stralis – silniki wysokoprężne

Typ Cursor 9 Cursor 9 Cursor 9 Cursor 9 Cursor 11 Cursor 11 
Pojemność (dm3) 8,7 8,7 8,7 8,7 11,1 11,1 
Typ turbosprężarki* WG WG WG eVGT eVGT eVGT 
Moc (KM/kW/obr/min) 310/1675÷2200 330/1655÷2200 360/1530÷2200 400/1655÷2200 420/1475÷1900 460/1500÷1900 
Moment obr. (Nm/obr/min) 1300/1100÷1675 1400/1100÷1655 1650/1200÷1530 1700/1200÷1655 2000/870÷1475 2150/925÷1500 
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lają współdziałające z nimi układy skutecznie, ale 

przy zmniejszonym poborze energii. 

Tylne zawieszenie zostało „odchudzone” o 45 kg, 

a  nowy stabilizator przyczynił się do zwiększenia 

kąta rampowego. Drobiazg, ale praktyczny. Iveco 

proponuje ponadto energooszczędne opony Miche-

lin X Line Energy potrójnej klasy A. One same mogą 

zaoszczędzić od 0,5 do nawet 1,5 l paliwa na 100 km. 

W  nowym Stralisie stosowane są 6-cylindro-

we, rzędowe silniki: Cursor 9, Cursor 11 i Cursor 

13 o mocy od 300 do 570 KM. Wersje Cursora 11 

o mocy 420 i 480 KM mają maksymalny moment 

obrotowy wyższy odpowiednio o  100 i  50 Nm, 

a obie odmiany Cursora 13 są o 10 KM mocniejsze 

niż poprzednio. Jak zawsze silniki Iveco oferują wy-

sokie osiągi w stosunku do pojemności skokowej. 

Istotną zmianą jest wprowadzenie w  najmoc-

niejszych odmianach Cursora 11 i 13 systemu re-

cyrkulacji spalin Smart EGR. Mają go silniki 480 

i 570 KM, gdy pozostałe poprzestały na wydajnym 

katalizatorze Hi-SCR. Smart EGR został zasto-

sowany w  odpowiedzi na wzrost ilości tlenków 

azotu wynikający z optymalizacji czasu wtrysku, 

co poskutkowało podwyższeniem maksymalnego 

ciśnienia w  cylindrze i  redukcją zużycia paliwa. 

Recyrkulacja „studząca atmosferę” w  komorze 

spalania dotyczy najwyżej 8% spalin i pozwala na-

dal stosować pasywny fi ltr cząstek stałych w ukła-

dzie wydechowym. 

Miękka perswazja

Wraz z nowym Stralisem Iveco wprowadza no-

woczesne usługi TCO2 Live. Obejmują zarządza-

nie fl otą oraz obsługę posprzedażną. Ich głównym 

celem jest oszczędzanie paliwa, a  składają się na 

nie trzy główne elementy: TCO2 Smart Report 

– cotygodniowy raport o  stylu jazdy i  zużyciu 

paliwa dotyczący każdego samochodu we fl ocie, 

TCO2 Advising – porady dotyczące metod oszczę-

dzania paliwa oparte na analizie informacji gro-

madzonych w trakcie eksploatacji i TCO2 Driving 

– szkolenia dla kierowców z oszczędnej jazdy. 

Ponadto nowy Stralis oferuje system oceny sty-

lu jazdy (ang. DSE – Driving Style Evaluation), 

który działa jak pokładowy instruktor, pomagając 

kierowcy w  polerowaniu stylu jazdy za pomocą 

podawanych na bieżąco zaleceń i ocen. 

Ofertę usług uzupełnia Gwarancja Mobilności 

Up-Time. W przypadku awarii Stralisa jego wła-

ściciel otrzymuje w ciągu 24 godzin naprawiony 

pojazd, zastępczą ciężarówkę lub dzienne od-

szkodowanie za maksymalnie 4 dni oczekiwania 

na naprawę. Usługa jest świadczona przez Iveco 

Truck Stations, które powstają przy wszystkich 

głównych szlakach transportowych w Europie. 

Innowacje służące obniżeniu kosztów eksplo-

atacji sumują się w modelu Stralis XP, dostępnym 

jako ciągnik lub podwozie pod zabudowę z  sil-

nikami 480 oraz 570 KM. W  standardzie mon-

towane są w  nim m.in. wspomniane wcześniej 

energooszczędne opony Michelin i „inteligentny” 

osprzęt. Przy zmniejszeniu spalania o 11% Stralis 

XP obniża TCO nawet o 5,6%. 

Warto nadmienić, że koszty obsługi serwisowej 

nowego Stralisa spadły o  5% przy 3-letnim oraz 

o 8% przy 4-letnim kontrakcie serwisowym. 

O 3% spadł natomiast całkowity koszt posiada-

nia nowego modelu zasilanego gazem ziemnym. 

Stralis NP jest długodystansową ciężarówką gazo-

wą, wyposażoną w zbiornik na skroplony metan 

(LNG), co znacząco zwiększa jego zasięg bez tan-

kowania w porównaniu z pojazdami na sprężony 

gaz (CNG). Zamontowanie wyłącznie zbiorników 

LNG zapewnia zasięg do 1500 km. Możliwy jest 

również zestaw mieszany LNG plus CNG lub wy-

łącznie CNG – wtedy jednak zasięg spada do 570 

km. Pojazd ma 9-litrowy silnik o mocy 400 KM 

i maksymalnym momencie obrotowym 1700 Nm. 

Przy założeniu, że będzie tworzył zestawy o masie 

całkowitej 40 t, otrzymujemy wskaźnik 10 KM na 

1 tonę, uznawany za normę w obecnym, dalekim 

transporcie. Współpracuje z  nim zautomatyzo-

wana, 12-biegowa skrzynka Eurotronic. W trybie 

„cichym” gazowy Stralis wytwarza hałas nie prze-

kraczający 72 dB. W porównaniu do diesla Euro 6 

wydziela radykalnie mniej szkodliwych substancji 

i nie potrzebuje złożonego układu utylizacji spa-

lin. Przebieg między wymianami oleju silniko-

wego został wydłużony do 75 000 km. Producent 

zapewnia, że zakup gazowego Stralisa NP zwróci 

się już po 5 latach. 

Nowy Stralis zachował dotychczasową gamę 

kabin, która dostosowuje go do wykonywania 

różnych zadań, na trasach miejskich, lokalnych, 

krajowych i  międzynarodowych. Wyposażenie 

i usługi skierowane na obniżenie kosztów posia-

dania z pewnością przemówią do wyobraźni prze-

woźnikom, którzy zachowując konkurencyjność, 

chcą dążyć do zwiększenia zysku. ▐

Michał Kij
Fot. Iveco

Gazowy Stralis NP ze zbiornikiem 
LNG oferuje zasięg i stosunek 
mocy do masy całkowitej zestawu 
porównywalny z typowym ciągnikiem 
z silnikiem wysokoprężnym. Jest przy 
tym znacznie bardziej ekologiczny, 
a przy odpowiednim stosunku 
ceny gazu do oleju napędowego, 
może okazać się również tańszy 
w eksploatacji.

Czołowy silnik Cursor 13 o mocy 570 KM jest jedną z dwóch 
jednostek proponowanych do Stralisa XP. Obniżenie zużycia 
paliwa przy zachowaniu niskiej emisji spalin i wysokich 
osiągów stało się możliwe dzięki systemowi Smart EGR.

Nowa, lżejsza tylna oś z prze-
kładnią o zmniejszonym 
tarciu dostępna jest z ekono-
micznym przełożeniem 2,47.

Skrzynia biegów Hi-Tronix ma zwartą, lekką konstrukcję, 
szybko zmienia biegi i współpracuje z systemem 
Hi-Cruise, który reguluje prędkość pojazdu i dobiera bieg 
odpowiednio do ukształtowania drogi przed ciężarówką.

Cursor 11 Cursor 13 Cursor 13
11,1 12,9 12,9

eVGT eVGT eVGT
480/1465÷1900 510/1560÷1900 570/1605÷1900
2300/970÷1465 2300/900÷1560 2500/1000÷1605
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T rwa – to mało powiedziane – ta przy-

goda z  każdym rokiem, miesiącem, 

dniem dostarcza kolejne doświadcze-

nia w postaci nowych zleceń, usług, a przede 

wszystkim świeżych destynacji. Przygoda, 

która w czasie przeobraziła się w misję fi rmy, 

jaką jest dostarczanie usług logistycznych 

na najwyższym poziomie, nie zapominając 

o otaczającym nas środowisku naturalnym. 

Bez tajemnic

W chwili obecnej fl ota dysponuje ponad 

200 nowoczesnymi ciągnikami siodłowymi, 

spełniającymi najwyższe normy emisji spa-

lin Euro 5 i 6. Standardem jest, aby zestawy 

przekraczające czwarty rok eksploatacji, były 

zastępowane nowymi. Teraz, zbliża się czas, 

kiedy na plac fi rmy wjedzie 50 nowych cią-

gników marki Volvo. To pokazuje, że Gru-

pa Natanek inwestuje w sprzęt niezawodny, 

uznanych europejskich producentów. Ze-

stawy drogowe pracujące w fi rmie Natanek 

są przygotowane do wykonywania wszyst-

kich zadań przewozowych. Firma dyspo-

nuje naczepami kurtynowymi, chłodniami 

i  izotermami oraz pojazdami typu BDF 

– stąd żadne zlecenie nie kryje tu jakichkol-

wiek tajemnic. 

Dziś można uznać, że lata 90. to były inne 

czasy. Było łatwiej, szybciej, mniejsza kon-

kurencja. Spoglądając na ten okres z  innej 

perspektywy – mieliśmy również mniej-

szą sieć dróg tranzytowych, zero wsparcia 

technologicznego, brak przyzwoitych wa-

runków socjalnych, czyli to co warunkuje 

komfort pracy kierowcy. W  tym miejscu, 

należy zaznaczyć, iż Grupa Natanek wy-

chodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, 

dba o swoich pracowników i partnerów, za-

pewniając im kompleksową opiekę zarówno 

formalną, technologiczną, jak i  socjalną. 

Zespół fi rmy tworzą osoby niezwykle od-

dane swojej pracy, wręcz pasjonaci branży 

transportowej. I  takich właśnie osób Gru-

pa Natanek poszukuje w związku ze stałym 

rozwojem przedsiębiorstwa. 

Każdy pracownik ma szanse na spełnie-

nie swoich oczekiwań zawodowych i samo-

realizacji, w  tym podniesienie kwalifi kacji 

zawodowych, np. w  kwestii eco-drivingu. 

Analizując sytuację na rynkach zagranicz-

nych, przedsiębiorstwo akceptuje warunki 

samozatrudnienia, co pozwala na zniesienie 

wielu formalności przy przejazdach mię-

dzynarowodych, które stanowią największą 

część frachtów. 

Długoterminowe kontrakty

Rozszerzanie destynacji zachodnioeuro-

pejskich jest głównym elementem rozwoju 

fi rmy, co pozwala na oferowanie długotermi-

nowych warunków współpracy. Celem Grupy 

Natanek jest osiągnięcie pozycji lidera wśród 

fi rm branży TSL. Specjalizując się w dystry-

bucji towarów spożywczych i  przemysło-

wych dla sieci handlowych na terenie Unii 

Europejskiej oraz Rosji, jej działania mają na 

celu uzyskanie długoterminowych kontrak-

tów zarówno ze stałymi, jak i potencjalnymi 

klientami, uwzględniając ich indywidualne 

potrzeby. Grupę Natanek tworzy zespół, któ-

ry jest w stanie sprostać każdemu wyzwaniu 

transportowemu. Tworzą go pracownicy biur 

w Krakowie, Warszawie oraz Wrocławiu, co 

czyni ich ogólnopolską rodziną branży TSL.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich 

kierowców zainteresowanych współpracą 

z Grupą Natanek, posiadających minimum 

roczne doświadczenie, a  przede wszystkim 

pasjonatów branży transportowej. Pamię-

tajmy, że praca z  najlepszymi to najlepsza 

droga do osiągnięcia sukcesu i  samozado-

wolenia z pracy!

Grupa Natanek
Najszybciej rozwijająca się 
firma branży TSL
Grupa Natanek wielkimi krokami zbliża się do świętowa-
nia 25. rocznicy swojego powstania. To właśnie wtedy, 
założyciele firmy zakupili dwa zestawy ciężarowe i zaczęli 
swoją przygodę z branżą transportową, która trwa do dziś.

Kontakt: 
tel. +48 506 654 040, 512 050 785 
traffic@natanek.com.pl 
www.natanek.com.pl

Flota Grupy Natanek dysponuje ponad 200 
nowoczesnymi ciągnikami siodłowymi, spełniającymi 
najwyższe normy emisji spalin Euro 5 i 6.

Grupę Natanek tworzy zespół, który jest w stanie sprostać każdemu wyzwaniu 
transportowemu. Tworzą go pracownicy biur w Krakowie, Warszawie oraz Wrocławiu, 
co czyni ich ogólnopolską rodziną branży TSL.
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KONTAKT: 
www.tf-representant.fr
bureau@tf-representant.fr
+48 692 602 850, +48 692 602 853

Jest to kolejne ustawodawstwo, które 

rzuca cień na codzienne funkcjonowa-

nie podmiotów transportowych, gdzie 

przedsiębiorca musi skupiać się na dodatko-

wych formalnościach. Formalnościach, które 

zabierają czas i zaangażowanie mogące wpły-

nąć na płynność fi rmy. Należy zadać sobie 

pytanie: czy jest sens mierzyć się ze wszyst-

kimi trudnościami na własną rękę? Czy nie 

lepiej skupić się na rozwijaniu przedsiębior-

stwa w celu maksymalizacji zysków, a obsłu-

gę formalności powierzyć profesjonalistom, 

którzy będą działać w naszym imieniu?

9,67 euro

Nowe przepisy mają zastosowanie w przy-

padku kabotażu oraz przewozów granicz-

nych, stąd podobnie jak w Niemczech, nie 

dotyczą jedynie przewozów tranzytowych, 

czyli najmniejszej części frachtów.

Dlatego też od 1 lipca 2016 r. przedsię-

biorcy wykonujący powyższe formy prze-

wozów we Francji muszą dostosować się do 

wymagań przedmiotowego aktu prawnego 

w następującym zakresie:
 ▌ Zgłoszenie pracownika co najmniej raz 

na pół roku.
 ▌ Prowadzenie dokumentacji rozlicze-

niowej w  języku francuskim: szczegó-

łowa ewidencja czasu pracy oraz po-

twierdzenie wypłaty wynagrodzenia.
 ▌ Wyznaczenie przedstawiciela we Francji 

do kontaktu w sprawach kontrolnych.
 ▌ Przechowywanie części dokumentacji 

w pojeździe w celu kontroli drogowej: 

przetłumaczona na j. francuski umowa 

o pracę i potwierdzenie zgłoszenia.
 ▌ Stosowanie płacy minimalnej w wyso-

kości 9,67 € powiększone o  premię 

związaną z wysługą lat zgodnie z obo-

wiązującymi we Francji przepisami.

Dopełnienie wszystkich tych czynności 

można powierzyć fi rmie zewnętrznej, która 

zapewni przedsiębiorstwu również przed-

stawicielstwo na terytorium Francji do kon-

taktu ze służbami kontrolnymi.

Co istotne, okres ustanowienia przedsta-

wicielstwa nie może być krótszy niż okres 

oddelegowania pracownika oraz kolejnych 

18 miesięcy po zakończeniu delegowania 

– przedstawiciel ma obowiązek na żądanie 

funkcjonariuszy kontroli udostępnić do 

wglądu następujące dokumenty:
 ▌ Potwierdzające wypłatę wynagrodze-

nia, w  tym listę płac oddelegowanych 

pracowników zawierający następujące 

zapisy: stawkę godzinową brutto i wy-

nagrodzenie za nadgodziny.
 ▌ Okresy i godziny pracy, z rozbiciem go-

dzin płaconych z zastosowaniem staw-

ki 9,67 € oraz godzin nadliczbowych.
 ▌ Płatne urlopy oraz dni wolne od pracy.

Ponadto przedstawiciel powinien posia-

dać kserokopię zgłoszenia jako przedstawi-

ciela przedsiębiorcy na terenie Francji.

Do 500 tys. euro 
grzywny

W  przypadku niestosowania się do wy-

tycznych urzędników francuskich przedsię-

biorstwu grożą następujące sankcje:
 ▌ brak w  kabinie pojazdu zaświadczenia 

o  delegowaniu lub niezgodności za-

świadczenia o delegowaniu bądź też po-

siadanie zaświadczenia, w którym dane 

są niekompletne, niepoprawne, nieczy-

telne lub wymazywalne – do 750 €,
▌ brak na pokładzie pojazdu wymaga-

nych dokumentów, innych niż za-

świadczenie – do 450 €,
 ▌ wysokość grzywny nie może przekro-

czyć 2000 € za każdego oddelegowane-

go pracownika i  4000 € w  przypadku 

powtórzenia naruszenia w ciągu jedne-

go roku od daty powiadomienia o na-

łożeniu pierwszej grzywny,
 ▌ łączna kwota grzywny dla przedsię-

biorstwa nie może przekroczyć 500 000 €

(przy ustalaniu wysokości grzywny, 

władza administracyjna bierze pod 

uwagę okoliczności i wagę naruszenia, 

zachowanie kontrolowanego oraz jego 

sytuację fi nansową).

Firma Transport Français Représentant, 

która świadczy takie usługi dla przewoź-

ników, dla wygody i  transparentności 

dokumentacji, udostępnia zaawansowany 

Panel Klienta, gdzie po uzyskaniu nie-

powtarzalnego loginu oraz hasła, każde 

działanie w imieniu przedsiębiorstwa jest 

odnotowywane. 

Transport Français Représentant oferu-

je kompleksową obsługę wszelkich regu-

lacji ustanowionych zgodnie z ustawą Loi 

Macron:
 ▌ ustanowienie przedstawiciela we Francji,
 ▌ pomoc i nadzór nad kompletowaniem 

wymaganej dokumentacji,
 ▌ tłumaczenia zwykłe i  przysięgłe fran-

cusko-polskie oraz polsko-francuskie,
 ▌ wsparcie kancelarii prawnej w zakresie 

europejskiego prawa transportowego 

i prawa przewozowego.

Podejmując współpracę w  ramach usta-

nowienia przedstawiciela na terenie Francji, 

każdy otrzymuje jasne i proste warunki. 

OddajOddaj  Loi MacronLoi Macron  
w dobre ręcew dobre ręce
W związku z wydanym 7 kwietnia 2016 roku dekretem nr 2016-418 dotyczącym W związku z wydanym 7 kwietnia 2016 roku dekretem nr 2016-418 dotyczącym 
delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Francji, delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Francji, 
z dniem 1 lipca weszła w życie Ustawa o płacy minimalnej Loi Macron. Wiąże się to z dniem 1 lipca weszła w życie Ustawa o płacy minimalnej Loi Macron. Wiąże się to 
z koniecznością dopełnienia pewnych czynności.z koniecznością dopełnienia pewnych czynności.
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T ransport drogowy w  Europie zajmuje 

pierwszą pozycję. Około 80% towa-

rów przewożonych jest w  ten sposób. 

Każdego roku odsetek ten wzrasta o około 

3%. Komisja Europejska przewiduje, że od 

2005 do 2030 r. transport rzeczy wzrośnie 

o  67%. W  2015 r. w  Europie zarejestrowa-

no o 12,4% więcej nowych pojazdów użyt-

kowych niż w  roku poprzednim, w  tym 

o 19,4% wzrosła sprzedaż pojazdów o dmc 

powyżej 16 t, o 16,2% pojazdów o dmc po-

niżej 16 t i o 17,8% autobusów.

Wg danych ETRma Pool, w  Europie 

z  uwzględnieniem rynku tureckiego, 82% 

większy popyt wśród opon do ciężarówek 

odnotowują opony regionalne. Przewoźnicy 

często w  ten sposób szukają kompromisu 

pomiędzy trwałością opon a oporami tocze-

nia. Stąd też w ostatnim czasie pojawiła się 

spora konkurencja na rynku opon do zasto-

sowania mieszanego: zarówno do transpor-

tu regionalnego, jak i  długodystansowego. 

Biorąc pod uwagę cenę opon Semperit, są 

one pozycjonowane w samym środku staw-

ki, która stanowi 45% rynku opon.

W  2015 roku najpopularniejszym roz-

miarem wśród opon ciężarowych był 22,5’’ 

– 76%, 17,5’’ – 14%, a 19,5’’ – 6%. Dlatego 

też opony 22,5’’ pojawiają się zawsze jako 

pierwsze w gamie.

Wytrzymałe i oszczędne

Latem 2015 r. Semperit wprowadził do 

oferty oponę Runner F2 na oś prowadzącą 

oraz oponę Runner D2 na oś napędową. 

Oba modele dostępne już w wielu rozmia-

rach, przeznaczone są do użytku w  trans-

porcie regionalnym i  dalekobieżnym. 

Zaprezentowana po raz pierwszy w  Wied-

niu nowa opona Runner T2 na oś nacze-

pową uzupełnia gamę. Wszystkie trzy mo-

Komplet na urodziny
W 110-tą rocznicę powstania marki, Semperit zaprezentował podczas uroczystej konferencji 
w Wiedniu gamę opon do pojazdów ciężarowych.

A to historia…

1824 –  Johann Nepomuk Reithoffer, krawiec, 
otrzymuje patent na produkcję 
wodoodpornego materiału i zakłada 
firmę, która zapoczątkuje Semperit.

1850 –  pierwsza fabryka wyrobów gumowych 
rozpoczyna działalność w Wimpassing 
w Austrii.

1900 –  rozpoczęcie produkcji opon 
do samochodów osobowych.

1906 –  wprowadzenie na rynek marki Semperit 
(po włosku: zawsze w ruchu), powstaje 
firma Semperit Gummiwerke GmbH.

1927 –  Semperit rozpoczyna produkcję 
pneumatycznych opon do pojazdów 
ciężarowych.

1936 –  GOLIATH – pierwsze na świecie 
opony zimowe w ofercie Semperit.

1962 –  Semperit jest drugim producentem 
opon na świecie oferującym opony 
radialne do pojazdów ciężarowych.

1985 –  Continental AG przejmuje 75% 
udziałów w Semperit Reifen AG.

1988 –  Semperit wprowadza pierwsze na 
świecie zimowe opony wysokiej 
prędkości na oś prowadzącą 
(HR – M + S).

1990 –  dalsza integracja z Continentalem.
2002 –  produkcja pierwszych zimowych 

opon ciężarowych: Snow Family.
2008 –  skompletowanie opon ciężarowych 

Semperit Euro Family. 

RUNNER F2 RUNNER D2 RUNNER T2 

M+S M+S, 3PMSF M+S 

Gama Ranner

Nowa mieszanka bieżnika wpływa na dłuższe 
przebiegi i niższe opory toczenia. Bieżnik jest 
bardziej odporny na przecięcia i pękanie.

Wielofunkcyjny polimer

sprzedaży opon stanowią opony przezna-

czone do pojazdów do przewozu rzeczy, 

12% to opony budowlane, 4% zimowe i 2% 

autobusowe. Biorąc to pod uwagę od razu 

widać, w  jaki segment opon najbardziej 

opłaca się inwestować. Dodatkowo, naj-
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ner F2 ma jeszcze wyższą przyczepność 

na mokrej nawierzchni niż jej poprzedniczka 

i otrzymała w tej kategorii ocenę B na etykie-

cie EU. Ma również homologację M+S. 

Na każdą pogodę

Opona na oś napędową Semperit Runner D2 

została opracowana z myślą o długim okresie 

eksploatacji i wysokiej trwałości. Wzór bieżni-

ka zawiera liczne lamele, które sięgając niemal 

dwóch trzecich łącznej głębokości bieżnika, za-

pewniają wyższą stabilność bloków i znacznie 

ograniczają zużycie. Ponadto jako krawędzie 

chwytne, zapewniają oponie szczególnie dobrą 

trakcję przez cały okres jej eksploatacji. 

Podobnie jak w  przypadku opony prowa-

dzącej, bieżnik opony na oś napędową ma 

wzór „Void Optimized Pattern”, który sku-

tecznie wydłuża okres jej eksploatacji. Innym 

czynnikiem poprawiającym trwałość opony 

jest nowo opracowana mieszanka gumowa, 

która znacznie ogranicza zużycie paliwa. Sem-

perit Runner D2 ma zarówno homologację 

M+S, jak i  symbol 3PMSF (trzech szczytów 

górskich i płatka śniegu). 

Karkasy modeli F2 i  D2 mają stopki 

o  wzmocnionej konstrukcji, co zapewnia im 

wyższą nośność. Konstrukcja kordu w stopce 

ogranicza efekty dźwigni na ścianach bocz-

nych, podnosząc trwałość opon. 

Do opon na oś kierowaną i napędową do-

łączyła również opona naczepowa Runner 

T2. Dzięki wykorzystaniu ulepszonej mie-

szanki gumowej oraz nowej rzeźby bieżnika, 

ma ona długie przebiegi i gwarantuje większą 

odporność na przecięcia. O  7% szerszy bież-

nik sprawia, że opona jest bardziej odporna 

na przecięcia. T2 została również oznaczona 

symbolem M+S.

Karkasy Semperit serii Runner w pełni na-

dają się do bieżnikowania zarówno w  tech-

nologii na zimno, jak i na gorąco.

Wzornictwo i  wysoka jakość konstrukcji 

opon Semperit zostały nagrodzone w  kon-

kursie Red Dot Design Award 2016. Opona 

Runner D2 w rozmiarze 315/80 R22,5 zwy-

ciężyła w kategorii „projekt”. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. Continental

Rozmiary opon Semperit Runner
Opona na Opona na Opona na
oś kierowaną oś napędową oś naczepową

RUNNER F2 RUNNER D2 RUNNER T2
8,5 R17,5 8,5R17,5 205/65 R17,5
245/70R17,5 245/70R17,5 245/70R17,5
215/75R17,5 215/75R17,5 215/75R17,5
385/55 R 22,5 315/70R22,5 235/75R17,5
385/65 R 22,5 295/80R22,5 445/45R19,5*
315/70R22,5 315/80R22,5 245/70R19,5
295/80R22,5  285/70R19,5
315/80R22,5  385/55R22,5
  385/65R22,5 * O

d 
20

17
 r.

Runner T2
Nowy wzór bieżnika

Środkowe rowki 3D
–  Kamienie schwytane przez bieżnik są szybko 

wyrzucane, co wpływa na trwałość bieżnika

Zewnętrzne żebra
–  Stabilna i bezpieczna jazda
–  Niska emisja hałasu

Proste rowki barkowe
–  Asymetryczny profil zwiększa trwałość

Runner D2
Nowy wzór bieżnika

Wzór napędu
–  Konstrukcja bloku zapewnia najlepszą trakcję
–  Funkcjonalne lamele podnoszą przyczepność na 

mokrej nawierzchni podczas całego życia opon
–  Przesunięte rzędy bloków obniżają poziom hałasu

Rowki barkowe 3D
–  Przyczepność na różnych nawierzchniach
–  Dobra trakcja bez względu na pogodę

Wąskie środkowe rowki
–  Wysoka sztywność poprawia właściwości jezdne
–  Mniej deformacji – większa wydajność paliwowa
–  Bieżnik odporny na zakleszczanie się kamieni – większa trwałość

Runner F2
Nowy wzór bieżnika

Proste rowki barkowe
–  Asymetryczny profil dla maksymalnej trwałości

Funkcjonalne lamele
–  Dobre właściwości na mokrej nawierzchni 

podczas całego okresu eksploatacji
–  Zoptymalizowana sztywność dla większej 

wytrzymałości

Zewnętrzne żebra
–  Stabilność i bezpieczeństwo podczas jazdy
–  Niższa emisja hałasu

Constantin Batsch, 
kierownik działu wymiany opon 
ciężarowych w regionie EMEA w grupie 
Continental AG, w której skład zalicza 
się także marka Semperi

Seria Runner to przełom, który dla marki Sem-
perit rozpoczyna nowy rozdział w jej historii. 
Nasze opony znane są z najnowocześniejszej 
technologii, dzięki której Semperit od lat 
jest silną marką i wciąż aktywnie buduje 
swoją mocną pozycję na rynku. Obecnie 
zaktualizowana i stale poszerzana oferta 
produktów pozwala nam na obsługę niemal 
90% rynku, dzięki czemu zajmujemy wysoką 
pozycję, tuż obok wiodących marek.

dele wyróżnia kompaktowy wzór bieżników 

ze zoptymalizowanymi rowkami, specjal-

nie opracowana mieszanka gumowa oraz 

wzmocniona konstrukcja karkasów, które 

pozwalają na uzyskanie długich przebiegów 

i gwarantują znakomitą odporność. 

Kompaktowy wzór bieżnika opony na 

oś kierowaną Semperit Runner F2 zawiera 

dużą ilość materiału odpornego na ściera-

nie w miejscach, które wykazują niewielką 

deformację. Ten wzór, zwany „Void Optimi-

zed Pattern”, przyczynia się do wydłużenia 

okresu eksploatacji i  uzyskania przez opo-

nę Runner F2 optymalnej wydajności pali-

wowej. Zewnętrzne rowki bieżnika biegną 

prosto, znacznie poprawiając jego trwałość 

nawet w  trudnych warunkach drogowych. 

Z  kolei użyta w  nim mieszanka gumowa, 

zoptymalizowana pod kątem oporów tocze-

nia, zwiększa oszczędność paliwa. 

Dzięki dodatkowym głębszym lamelom 

bieżnika, które zapewniają lepsze odpro-

wadzanie wody, opona na oś kierowaną 

zapewnia bezpieczną jazdę na mokrej na-

wierzchni. W  rezultacie Semperit Run-
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M iędzynarodowy ser-

wis naprawczy Pirelli 

CQ24 International 

jest kompleksowym rozwią-

zaniem w  dziedzinie opon dla 

przewoźników dalekobieżnych. 

Program zapewnia pomoc na 

miejscu zdarzenia lub w warsz-

tacie – niezależnie od lokali-

zacji pojazdu i  rodzaju uszko-

dzenia opony tak, aby pojazd 

jak najszybciej wrócił na trasę. 

To wszystko przy maksymal-

nej oszczędności czasu, aby 

ograniczyć koszty przestojów. 

Pirelli CQ24 obejmuje swoim 

zasięgiem całą Europę.

W  razie awarii można za-

dzwonić i  wezwać pomoc. Do 

dyspozycji jest jeden europejski 

numer telefonu, czynny 24 go-

dziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

Przyjęcie zgłoszenia zawsze 

potwierdzane jest smsem (do 

kierowcy) i e-mailem (do mene-

dżera fl oty). Na miejsce postoju 

pojazdu natychmiast wysyłany 

jest mobilny serwis. W  przy-

padku wyboru usługi Stop & 

Go, kierowca zostaje pokiero-

wany do najbliższego serwisu. 

W  programie zrzeszonych jest 

ich ponad 5 tysięcy. Gwarantuje 

to krótki czas reakcji na wszyst-

kich europejskich drogach. Co 

ważne, wszystkie zgłoszenia są 

przyjmowane przez konsultan-

tów w języku polskim. 

Sieć dilerów w programie Pi-

relli CQ24 International stale 

się rozszerza. Atrakcyjne wa-

runki ekonomiczne i  szybkie 

płatności oraz pierwszeństwo 

w otrzymywaniu dodatkowych 

zleceń to wartości, które po-

wodują, że kolejni partnerzy 

chętnie dołączają do progra-

mu, zagęszczając tym samym 

siatkę europejskich mobilnych 

serwisów zrzeszonych w Pirelli 

CQ24 International.

Żeby móc korzystać z  pro-

gramu, wystarczy podpisać 

umowę z  TP Industrial Polska 

Sp. z o.o. i wypełnić dokument 

zawierający listę aktywacyjną 

pojazdów we fl ocie. Program 

nie zakłada uiszczania rocz-

nych opłat abonamentowych, 

a cennik usług jest jeden – waż-

ny w całej Europie. ▐

Fot. Pirelli

B ridgestone planuje wdrożyć 

nowy system zarówno w  już 

istniejących, jak i  nowo bu-

dowanych fabrykach. Dzięki temu 

koncern będzie mógł zapewnić 

swoim klientom produkty o jeszcze 

wyższej jakości w przystępnej cenie.

Sztuczna inteligencja

Pod koniec lat 90. XX wieku 

Bridgestone rozpoczął prace ba-

dawczo-rozwojowe nad liniami 

produkcyjnymi wykorzystujący-

mi technologie teleinformatyczne. 

W  ich efekcie w  2002 roku wpro-

wadzono system BIRD umożliwia-

jący pełną automatyzację procesu 

produkcji w  zakresie konfekcjono-

wania poszczególnych elementów 

składowych opony oraz kontroli 

produktów. System ten pozwalał 

również na monitorowanie w czasie 

rzeczywistym warunków panują-

cych w zakładach produkcyjnych. 

Examation wykorzystuje zaawan-

sowane technologie opracowane 

w  ramach projektu BIRD, a  także 

nowe, zastrzeżone technologie, opar-

te na koncepcji Bridgestone Intelli-

gent Offi  ce (BIO) oraz Bridgestone 

Intelligent Device (BID – nowe tech-

nologie zautomatyzowanego stero-

wania systemami produkcji). 

Na podstawie algorytmów wy-

kraczających poza wcześniejsze 

rozwiązania w ramach kon-

cepcji BIO, BID wprowadza 

unikalną sztuczną inteligen-

cję automatycznie steru-

jącą systemami produkcji. 

Dzięki temu możliwe staje 

się kontrolowanie całego 

procesu wytwarzania opon. 

Ponadto znacznie ograniczono róż-

nice w  jakości rozmaitych proce-

sów produkcyjnych wynikających 

z  kompetencji i  indywidualnych 

umiejętności pracowników. Dane 

zgromadzone za pośrednictwem 

systemu mogą zostać również wy-

korzystane do ulepszenia procesów 

przedprodukcyjnych i  końcowych 

oraz usprawnienia procedur w  fa-

brykach Bridgestone. 

Jedna cena
w całej Europie
Uszkodzenie opony w trasie to bardzo 
często spotykany problem. Wiążą się 
z nim kosztowne przestoje, podstawianie 
dodatkowych pojazdów, przeładunki towarów… 
Czy można tego uniknąć? Rozwiązaniem 
jest program serwisowy, przygotowany 
z myślą o potrzebach międzynarodowego 
transportu. 

Wysoka jakość, produktywność 
i precyzja

System Examation wykorzystuje 

czujniki do pomiaru 480 punktów 

w  poszczególnych komponentach 

opony. Informacje te są wykorzy-

stywane do sterowania procesami 

produkcji w  czasie rzeczywistym, 

dzięki czemu zyskuje się pewność, 

że wszystkie elementy bieżnika są 

łączone w  idealnych warunkach. 

Automat pozwala uzyskać wysoką 

precyzję, co przekłada się na 15-pro-

centowe zwiększenie jednorodności 

produktów w  porównaniu z  kon-

wencjonalnym procesem produkcji.

Jego zaletą jest także wysoka pro-

duktywność. Konwencjonalny proces 

produkcji polega na konfekcjonowa-

niu wszystkich komponentów na jed-

nym bębnie. Oznacza to, że do czasu 

zakończenia układania wszystkich 

warstw nie można rozpocząć kolej-

nego etapu, co wydłuża cały proces. 

W  przypadku systemu Examation 

zastosowano podejście oparte na wie-

lu bębnach, które umożliwiają jed-

noczesną realizację kilku etapów 

produkcyjnych. Takie rozwiązanie 

pozwala na dwukrotne zwiększenie 

wydajności w porównaniu z konwen-

cjonalnymi procedurami.

Automatyzacja procesów odby-

wa się bez dodatkowych wymogów 

dotyczących poziomu umiejętności. 

Konwencjonalne procedury produk-

cji zakładały, że proces budowy i kon-

troli jakości opon jest realizowany 

ręcznie. Oznaczało to, że kluczowy 

aspekt tego procesu był zależny od 

zdobytej wiedzy i umiejętności oraz 

edukacji. Dzięki Examation udało 

się wyeliminować różnice jakościowe 

związane z czynnikiem ludzkim oraz 

uzyskać wyższą jakość i wydajność.▐

Fot. Bridgestone

Bridgestone wprowadził nowy system produkcji opon 
w swoim zakładzie Hikone w Japonii. Examation to 
zaawansowana linia produkcyjna, zaprojektowana 
z myślą o poprawie jakości i zwiększeniu wydajności. 

Pełna automatyzacja

www.truck-van.pl

7-8/201620 TruckTruckVanVan&

PRODUKTPRODUKT OgumienieOgumienie



U rania z  formułą ViscGuard skutecz-

nie zapobiega gromadzeniu się za-

nieczyszczeń w  silniku. Nowa gama 

środków smarnych do silników Diesla zapo-

biega zużyciu abrazyjnemu i oksydacji, tym 

samym zapewnia optymalną lepkość oleju 

konieczną, aby pojazdy użytkowe nie mia-

ły przestojów. Petronas Urania z ViscGuard 

będą dostępne na całym świecie. Najpierw 

zostały wprowadzone w Europie.

Gromadzenie się zanieczyszczeń w  sil-

niku to częsty, lecz niedoceniany problem, 

który – w przypadku zaniedbań – może pro-

wadzić do awarii silnika i  nieplanowanych 

przerw w pracy. Cząstki sadzy wytwarzane 

w procesie spalania mogą przedostawać się 

do oleju silnikowego, powodując jego za-

gęszczenie, a  następnie łączyć się, tworząc 

większe cząstki. 

Owi „cisi zabójcy” mają wpływ na klu-

czowe części silnika wymagające smaro-

wania, a  także zwiększają zużycie silnika. 

Z czasem, zwłaszcza w trudnych warunkach 

pracy, typowych dla pojazdów użytkowych, 

prowadzą do kompletnej awarii silnika.

Urania z  ViscGuard zapewnia solidną 

warstwę oleju, która rozpuszcza zanieczysz-

czenia nagromadzone w  silniku, a  jedno-

cześnie utrzymuje optymalną lepkość oleju, 

przyczyniając się do wydłużenia pracy silni-

ka. W testach zgodnych z najnowszym stan-

dardem branżowym, Urania z  ViscGuard 

osiągnęła wyniki do 89% lepsze w zakresie 

utrzymywania integralności lepkości oleju 

w warunkach dużej zawartości sadzy. Miała 

też do 50% lepsze wyniki w zakresie kontro-

li gromadzenia się cząstek węglowych.

Wprowadzenie na rynek oleju Urania 

z ViscGuard wspiera aspiracje PLI dotyczą-

Giuseppe D’Arrigo, 
dyrektor zarządzający, prezes PLI

Petronas Urania z ViscGuard to wynik globalnych badań PLI prowa-
dzonych, aby zrozumieć potrzeby biznesowe i komunikacyjne naszych 
klientów oraz użytkowników końcowych. Odkryliśmy, że najbardziej 
obawiają się nieplanowanych przerw w pracy, gdyż może to prowadzić 
do dodatkowych kosztów i utraty renomy firmy. Dlatego też zapewnie-
nie właściwej eksploatacji ich głównego środka trwałego, silnika samo-
chodu, jest bardzo ważne.
Petronas Urania z ViscGuard nie tylko chroni samo „serce” pojazdu 

przed gromadzeniem się zanieczyszczeń w silniku, ale też wywiera bezpośredni wpływ na 
całkowity koszt utrzymania pojazdu. Ponadto, zapewnia on zdolność samochodów do pracy 
i przyczynia się do spełniania przez klientów ich zobowiązań biznesowych. 
Wyróżnia nas głównie technologia. Wiele uwagi poświęciliśmy na wypracowanie i doskonalenie 
naszej przewagi technologicznej. Dzięki temu możemy wykorzystać nasze bogate doświadcze-
nie w technologii środków smarnych do tworzenia innowacyjnych, wysokiej klasy produktów 
oraz oferty usług ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb branży motoryzacyjnej i naszych 
użytkowników końcowych.

Bez przestojówBez przestojów
Włoski producent olejów, Petronas Lubricants International (PLI), wprowadził 
do swojej oferty nowy olej silnikowy do pojazdów użytkowych zabezpieczający 
przed gromadzeniem się zanieczyszczeń w silniku w celu zapobieżenia 
nieplanowanym przestojom. 

ce rozwoju strategicznego ukierunkowane 

na osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku 

środków smarnych do 2019 r. Wykorzystuje 

się tu rosnącą tendencję na światowym ryn-

ku produktów smarnych, która do 2021 r. 

ma osiągnąć wartość 166,59 mld dol., a tak-

że zwiększoną sprzedaż pojazdów użytko-

wych i szybką industrializację w gospodar-

kach wschodzących. ▐

Fot. Petronas, K. Zjawiński
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700 kilometrów w dwa dni? W tym tempie, jedzie się na urlop. Albo przewozi wiatraki. 

Tony Tony i centymetryi centymetry
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Zatrzymujemy się na stacji benzynowej 

przed granicą z Niemcami. Tankowa-

nie, kawa, kanapka. Po całym dniu 

pracy w biurze w Strzelcach Opolskich, za-

kończonym kilkusetkilometrowym sprin-

tem autostradą, Krzysztof Glinka nie ma 

ochoty siadać. Stoimy przy wejściu do 

sklepu. Neony i  latarnie odbijają się w  la-

kierze samochodów. Filmowo. Chłodnawo. 

Szybki telefon, aby rozeznać się w sytuacji. 

Dobry nastrój znika. Niemiecka policja 

prawdopodobnie nie przepuści transportu. 

Ze względów formalnych. Lecz sprawa nie 

jest jeszcze przesądzona. Czekamy. 

Elektrownia, czasem łódź

Firma Transannaberg Wiesiollek zajmu-

je się transportem ponadnormatywnym od 

blisko 30 lat. Została założona w  1987 r.

przez Joachima Wiesiollka. Prowadzi ją 

wspólnie z żoną, Mariolą. Tabor liczy około 

60 zestawów o różnym stopniu specjaliza-

cji. Uzupełnieniem dla przewozów są usłu-

gi dźwigowe. Klienci sobie to cenią, gdyż 

Transannaberg sam załaduje, przewiezie, 

a  potem rozładuje towar. Kłopot z  głowy. 

Niektóre z ciągników mogą tworzyć zesta-

wy o  masie całkowitej 250 t. W  pojedyn-

kę. Jeśli je połączyć, masa zestawu wzra-

sta: „Przewozimy coraz cięższe ładunki. 

W praktyce nie ma górnej granicy” – mówi 

Krzysztof Glinka, spedytor. „Każdy ładu-

nek wymaga indywidualnego podejścia”. 

Transannaberg przewoził już łodzie, 

czołgi i  samoloty. Trudnym, ale jednocze-

śnie prestiżowym zleceniem był przewóz 

elementów konstrukcyjnych stadionu 

„Baltic Arena”. Maszyny budowlane i rolni-

cze, nawet te największe, to przy tym szara 

rutyna. 

Okazuje się, że ani masa, ani długość ła-

dunku nie są takim wyzwaniem jak jego… 

szerokość! „Do najtrudniejszych ładunków 

należała suwnica. Jeden z  jej elementów 

miał szerokość 9,12 m. Był to jeden z naj-

szerszych ładunków transportowanych na 

terenie Polski na tak dużej odległości. Prze-

woziliśmy go z Kluczborka do portu rzecz-

nego w  Choruli. Pokonanie 70 km zajęło 

nam 3 dni. Przygotowania trwały pół roku” 

– wspomina spedytor. 

Codziennością fi rmy są elementy elek-

trowni wiatrowych. Ruch jest duży, bo 

wzrasta zapotrzebowanie na tani prąd ze 

źródeł odnawialnych. Stawiają na niego 

m.in. Niemcy. W ramach „Energiewende”, 

czyli „transformacji energetycznej” zamkną 

do 2022 r. wszystkie elektrownie atomowe, 

a  udział energii ze źródeł odnawialnych 

w  zużyciu energii elektrycznej brutto ma 

do 2050 r. sięgnąć 80%. Na transformację 

składa się szereg działań, w tym zmoderni-

zowane, dobrze izolowane, „inteligentne” 

domy. Jednak główny nacisk kładziony jest 

na pozyskiwanie energii. Np. z  biomasy. 

Duże znaczenie przypisuje się energii wod-

nej, słonecznej i wiatrowej. 

Bez barier i znaków

Dobra wiadomość. Zestawy jednak po-

jadą. Przed nami „skok” do Zagelsdorf, 

100 km na południe od Berlina. Rośnie tu 

pole wiatraków, które jest zaopatrywane 

przez samochody Transannabergu. Przed 

załadowanymi zestawami ostatni etap li-

czącej 700 km trasy, z  efektownym prze-

jazdem pod wąskim i  niskim wiaduktem 

kolejowym. Ciężarówki będą tam około 

2. w  nocy. My też chcemy tam być. Dla 

mnie to temat na artykuł. Dla Krzysztofa 

codzienność. Organizuje przejazdy, nad-

zoruje ich przebieg, a  czasem utrwala na 

zdjęciach lub na fi lmie. Transannaberg 

dokumentuje na własny użytek co ciekaw-

sze transporty. To doskonała reklama, ale 

nie tylko. „Przewóz ‘gabarytów’ to swoiste 

hobby. Wymaga dużego zaangażowania” 

– mówi Krzysztof Glinka. 

Krzysztof Glinka, spedytor w firmie 
Transannaberg Wiesiollek: „Czasem przez 
2 tygodnie ślęczymy nad mapą, szukając 
najbardziej odpowiedniej trasy”.

I gotowości na niespodzianki, które po-

mimo starannych przygotowań czasem się 

zdarzają. Okazuje się, że trzeba jeszcze zde-

montować kilka znaków po drodze. Spedy-

tor wsiada we wszechstronnie wyposażony 

samochód do pilotowania zestawów i rusza 

w noc. 

„Przeprowadzamy operacje logistycz-

ne na dużą skalę, często pod presją czasu, 

gdyż odbiorcy oczekują, że ładunek dotrze 

na miejsce w określonym dniu o określonej 

godzinie. Przygotowanie trasy przejazdu 

wymaga zróżnicowanych działań. Nie ma 

reguły, niejednokrotnie trzeba szukać in-

dywidualnych rozwiązań – opowiada spe-
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dytor. – Czasem przez 2 tygodnie ślęczymy 

nad mapą, szukając najbardziej odpowied-

niej trasy. Wyjeżdżamy w teren, aby zbadać 

warunki na drodze. Następnie uzgadniamy 

przebieg trasy transportu z zarządcą dróg, 

czynimy starania o  uzyskanie zezwoleń, 

jeżeli tego wymaga sytuacja przeprowa-

dzamy ekspertyzę mostu, czy wytrzyma on 

ciężar naszego transportu.” 

Mozolne załatwianie formalności to za-

ledwie wstęp do właściwej pracy, którą na 

ogół utrudniają ciemności. Zestawy z  ła-

dunkiem poruszają się zwykle nocą, aby 

nie przeszkadzać innym i  samemu łatwiej 

przyjechać po pustawych drogach. De-

montaż przydrożnej infrastruktury, posze-

rzanie zakrętów czy przejazd „na przełaj” 

przez rondo to raczej reguła niż wyjątek. 

Nocna zmiana

Wymagania są wysokie. Wobec kierow-

ców i  sprzętu. Transannaberg inwestuje 

wyłącznie w  pojazdy renomowanych pro-

ducentów. W  taborze ma m.in. ciągniki 

Scania i Volvo oraz naczepy specjalistyczne 

Nooteboom i Goldhofer. Wśród obu grup 

pojazdów panuje duża różnorodność. Cią-

gniki mają od 2 do 4 osi, naczepy nawet kil-

kanaście. Wśród tych ostatnich są platfor-

my, pojazdy niskopodłogowe, rozciągane 

oraz modułowe. Pokład jest dopasowany 

do ładunku. Może mieć postać dźwigara 

centralnego lub dwóch dźwigarów bocz-

nych z podłogą pośrodku lub bez niej. Jed-

nymi z najciekawszych pojazdów we fl ocie 

są naczepy z adapterami do transportu rur 

elektrowni wiatrowej. 

Najcięższe ciągniki sporą część osprzętu 

mają ulokowaną za kabiną. Jest tam między 

innymi rozbudowany układ chłodzenia, 

układ hydrauliczny oraz zbiorniki paliwa 

– odpowiednio duże. Zestawem o długości 

kilkudziesięciu metrów niewygodnie pod-

jechać pod dystrybutor. Silniki należą do 

najmocniejszych w  ofercie producentów. 

Jednym z najnowszych nabytków jest Sca-

nia R730. Jest wyposażona w biegi pełzają-

ce, kolosalne ułatwienie, które wprowadzi-

ło również Volvo w skrzyni I-Shift . Dzięki 

nim łatwiej pokonywać wzniesienie i  nie 

trzeba dołączać do zestawu drugiego cią-

gnika, aby sobie pomóc. Kabiny są zawsze 

największe i  bardzo dobrze wyposażone: 

„Zawsze zamawiamy najbardziej komfor-

towe wyposażenie z  myślą o  kierowcach, 

którzy spędzają w  kabinach tydzień albo 

dwa. Nie każdemu odpowiada takie zajęcie. 

Kierowca jest odpowiedzialny za zabezpie-

czenie ładunku, musi jeździć z reguły nocą, 

bardzo uważnie, z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności. Dlatego zostają ci, 

którzy po prostu lubią taką pracę” – mówi 

Krzysztof Glinka. 

Jeśli nie da się 
podwyższyć mostu…

…trzeba obniżyć rzekę. Pierwszy prze-

jeżdża radiowóz. Za nim pilot – miejsco-

wy – a dalej ciężarówki. W newralgicznym 

miejscu kierowcy pełzną powoli, a  pra-

cownicy fi rmy sprawdzają, czy ładunek 

bez przeszkód przechodzi górą i  dołem. 

Na bieżąco regulują wysokość zawiesze-

nia naczep, aby nie zahaczyć o  wiadukt 

i  nie uszkodzić jezdni. Mimo to przejazd 

przebiega sprawnie. Na twarzach kierow-

ców nie widać zdenerwowania. Wiedzą, 

co robią. Spokojnie, ale bez zbędnej zwłoki 

przejeżdżają rury będące podporą wiatra-

ka. Tak samo gondola oraz rotor. „Wąskie 

gardło” zostało dziś pokonane przez sześć 

zestawów, jadących w  dwóch turach. Naj-

cięższy miał masę 70 t, najdłuższy liczył 

około 52 m, a najszerszy 4,3 m. 

Zrobiwszy, co do nas należało, rusza-

my śladem zestawów na pole, gdzie trwa 

budowa coraz to nowych elektrowni wia-

trowych. Wiele już pracuje, ale w pobliżu 

wciąż powstają kolejne. Zaczyna świtać 

i widok robi się niesamowity. Szczególnie, 

że pogoda szaleje i po krótkim, rzęsistym 

deszczu, wychodzi słońce. W jego ostrych 

promieniach nie mniejsze wrażenie niż 

wiatraki, robią stojące gdzieniegdzie po-

tężne ciężarówki z  wieloosiowymi nacze-

pami. Uśpione, ale tylko chwilowo. Do 

następnego ładunku, który na drodze się 

nie mieści. ▐ 

Michał Kij
Fot. M. Kij

W wieży za kabiną mieści się układ chłodzenia, hydraulika 
oraz zbiorniki paliwa. Sama kabina jest największa z dostępnych. 
Kierowcy pracują w dużym skupieniu o najdzikszych porach 
doby i potrzebują jak najlepszych warunków do wypoczynku. 

Volvo FH16 760 z naczepą 
wyposażoną w adaptery 
do transportu rur elektrowni 
wiatrowej.

Najnowszy nabytek firmy, 
Scania R730 ze zautomatyzowaną 
skrzynią Opticruise wyposażoną 
w biegi pełzające.

Najwyższa precyzja. Droga jest prosta, ale zagłębia się pod wiaduktem. 
Należy stale nadzorować górną i dolną cześć ładunku.

www.truck-van.pl
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Na powierzchni 30 000 m3 prezentowa-

no produkty ponad 471 fi rm z 21 kra-

jów świata. Wśród nich znaleźli się 

przedstawiciele takich państw jak: Niemcy, 

Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, 

Holandia, Kanada, Korea, Polska, Szwajcaria, 

Szwecja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczo-

ne i  Włochy. Bogaty wachlarz produktów 

i usług oferowała także grupa fi rm z Europy 

Wschodniej: Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy 

i  Łotwy. Jak podaja organizatorzy, wystawę 

odwiedziło 14 tysięcy zwiedzających. 

Rozmowy nielimitowane

Podczas targów Autostrada – Polska 2016 

obyła się debata „Dialog się opłaca – od Bia-

łej Księgi Branży Drogowej do optymalizacji 

budowy dróg”. Podczas wydarzenia przedsta-

wiono propozycje do konsultowanego przez 

resort infrastruktury i budownictwa projek-

tu rozbudowy dróg w Polsce. 

W  programie wystawy znalazły się rów-

nież takie konferencje jak: „Stalowe czy be-

tonowe drogowe obiekty mostowe”, „Proble-

my parkingowe obszarów zurbanizowanych”, 

„Uwolnienie stawek za parkowanie – opty-

malizacja wykorzystania przestrzeni publicz-

nej czy drenowanie kieszeni kierowców?” 

oraz konferencja „Nowelizacja ustawy Prawo 

zamówień publicznych 2016”. Po raz piąty 

w  ramach targów odbył się Salon Kruszyw, 

którego tegoroczna tematyka koncentrowała 

się wokół rozjaśniania nawierzchni. 

Podczas trzech dni Międzynarodowych 

Targów Budownictwa Drogowego rywalizo-

wali najlepsi operatorzy sprzętu budowlane-

go. Swoje umiejętności prezentowali w dwóch 

konkurencjach zawodów BIG BAU MASTER. 

W każdej kategorii przeprowadzane było jed-

no zadanie sprawnościowe, oceniane i punk-

towane przez komisję sędziowską.

Organizatorem konkursu są Targi Kielce 

oraz Stowarzyszenie Operatorów Maszyn 

Roboczych „OPERATOR” przy współpracy 

z  Instytutem Mechanizacji Budownictwa 

i Górnictwa Skalnego, Ośrodkiem Szkolenia 

„Białecki” oraz Państwową Inspekcją Pracy.

Wielki off road 
Obok biznesowych spotkań i  konfe-

rencji związanych z  branżą budownic-

twa drogowego swoje miejsce znalazły 

również pokazy dynamiczne ciężkiego 

sprzętu. Na terenie wokół hal wysta-

wienniczych sprzęt prezentowały takie 

fi rmy jak ASCO, Equipment, Bergerat, 

Monnoyer i  Manitou Polska. Możliwość 

jazdy testowej oferowała również fi rma 

KH-KIPPER. Na specjalnie przygotowa-

nym terenie prezentowały się najnowsze 

koparki, wywrotki i ładowarki. Miłośni-

cy motoryzacji mogli również przetesto-

wać najnowsze modele marki Nissan.

Równocześnie z  targami Autostrada 

– Polska odbyły się VIII Międzynarodo-

we Targi Transportu Drogowego – Po-

jazdy Użytkowe ROTRA, XII Między-

narodowe Targi Infrastruktury, Salon 

Technologia i  Infrastruktura Lotnisk 

TRAFFIC-EXPO – TIL oraz II Salon Eu-

roparking. ▐

Fot. Targi Kielce

Teoria z praktyką
Na przełomie maja i czerwca w Kielcach odbyła się kolejna edycja tragów Autostrada – Polska. 
W tym roku rozmawiano o kierunkach rozwoju sektora drogownictwa w Polsce i Europie. 
Udział w wydarzeniu wzięli m.in. Andrzej Adamczyk – minister Infrastruktury i Budownictwa, 
Jerzy Szmit – podsekretarz stanu w MIiB oraz Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP. 

www.truck-van.pl
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EcoBlue został skonstruowany od pod-

staw. Należy do typowych obecnie 

silników o małej pojemności i wyso-

kich osiągach. Zastosowano w nim nader 

wyrafi nowane rozwiązania techniczne, 

aby moc i  moment obrotowy zadowoliły 

nabywców, a emisja spalin była w zgodzie 

z najnowszymi, nadchodzącymi normami, 

które się różnicują i mnożą. 

13% mniej

Turbodiesel EcoBlue ma o 20% wyższy mo-

ment obrotowy niż poprzedni 2,2 TDCi. Ford 

zapewnia, że zużycie paliwa jest niższe o 13%, 

a  hałas na biegu jałowym o  4 dB. Wrażenia 

z  jazdy potwierdzają, że silnik wyróżnia się 

miękką pracą i  jest cichy. W  kabinie panuje 

kojący spokój, niezależnie od modelu, z jakim 

mamy do czynienia. Wskazania komputera 

pokładowego również nie szaleją, spalanie jest 

przyzwoite, choć na dystansie kilkudziesięciu 

kilometrów trudno je rzetelnie oszacować. 

Silnik ma 4 cylindry i  po 4 zawory na 

cylinder. Blok został wykonany z  żeliwa, 

a  głowica ze stopów lekkich. Oba elemen-

ty zostały odpowiednio usztywnione, aby 

ograniczyć wibracje. W głowicy są dwa wał-

ki rozrządu (DOHC) napędzane przez ni-

skotarciowy pasek z napinaczem dynamicz-

nym, pracujący w oleju. W układzie zasilania 

występuje wysokociśnieniowy, bezpośredni 

wtrysk common rail z  piezoelektrycznymi 

wtryskiwaczami 8-otworkowymi. Osiągi 

podwyższa turbosprężarka o zmiennej geo-

metrii. Kuty, stalowy wał korbowy jest pod-

party pięcioma łożyskami. Do oczyszczania 

spalin służą: układ recyrkulacji spalin EGR 

ze stosunkowo krótkim kanałem w głowicy, 

co pomaga wydajnie schładzać zawartość 

cylindrów, katalizator SCR oraz fi ltr cząstek 

stałych z powłoką katalityczną i katalizator 

utleniający. Do nowych Fordów trzeba bę-

dzie tankować nie tylko olej napędowy, ale 

co pewien czas również AdBlue. Wlewy obu 

płynów umieszczono pod pokrywą za lewy-

mi drzwiami przednimi. 

Wersje mocy odpowiadają tym, w jakich 

występował 2,2 TDCi, jednak zamiast 100, 

125 i 155 KM teraz jest 105, 130 i 170 KM. 

Analogicznie wzrósł moment obrotowy. 

Cała gama EcoBlue, łącznie z  wersjami do 

samochodów osobowych obejmuje turbo-

diesle o  mocy od 100 do 240 KM. Nowy 

silnik jest montowany poprzecznie w  mo-

delach przednionapędowych oraz wzdłuż-

nie w Transitach z napędem tylnym i 4×4. 

Współpracuje z 6-biegową skrzynką ręczną 

SelectShift , ale w zanadrzu Ford ma skrzyn-

kę automatyczną, sprawdzoną w samocho-

dach osobowych oferowanych na rynku 

amerykańskim. Pojawi się pod koniec 2016 r.

w „dużych” Transitach z przednim napędem 

oraz Transitach Custom. 

Z dokładnością do… 

Za wysokie osiągi i  ograniczenie ilości 

szkodliwych składników spalin odpowiada 

w dużej mierze precyzyjnie sterowany układ 

wtryskowy. Nowe wtryskiwacze piezoelek-

tryczne zapewniają do sześciu wtrysków na 

cykl spalania, przy czym każdy trwa zale-

dwie 250 mikrosekund (0,00025 sekundy) 

i  dostarcza 0,8 mg oleju napędowego, co 

stanowi odpowiednik jednego kryształka 

cukru. Paliwo przedostaje się przez osiem 

stożkowych otworów, z  których każdy ma 

średnicę 120 mikronów, co odpowiada 

grubości ludzkiego włosa. Układ wtrysko-

wy dąży do maksymalnego wykorzystania 

energii zawartej w  paliwie, a  jednocześnie 

zapewnia silnikowi wysoką kulturę pracy. 

Lepiej również współpracuje z  montowa-

nym na życzenie układem Auto-Start-Stop. 

W lepszej kontroli procesu spalania poma-

ga układ dolotowy. Przepływ powietrza do 

PoruszającyPoruszający EcoBlue
Transit i mniejszy Transit Custom będą teraz miały tylko jeden silnik, 
2-litrowy, wysokoprężny EcoBlue. Po modelach dostawczych otrzymają go osobowe 
Fordy, m.in. Mondeo. Na unifikacji skorzysta koncern, a co zyskają użytkownicy? 

Nowy, 2-litrowy turbodiesel 
EcoBlue znajdzie się na początek 
w Transicie i Transicie Custom. 

Silniki EcoBlue montowane w Transicie i Transicie Custom

Typ silnika 2.0 l EcoBlue TDCi
Liczba cylindrów/układ 4/rzędowy  
Pojemność (cm3) 1996  
Stopień sprężania 16,5:1  
Moc maks. (KM/kW/obr/min) 105/77/3500 130/96/3500 170/125/3500
Moment maks. (Nm/obr/min) 360/1375÷2000 385/1500÷2000 405/1750÷2500
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pierwszego i  drugiego cylindra odbywa się 

w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara, a  do trzeciego i  czwartego – w  kie-

runku przeciwnym. Ford nazywa to roz-

wiązanie „lustrzanym zawirowaniem” (ang. 

mirror-swirl) i  zapewnia, że dzięki niemu 

cylindry otrzymują bardziej równomiernie 

dobraną mieszankę paliwowo-powietrzną. 

Kompaktowa turbosprężarka wykorzy-

stuje zaawansowane materiały, zdolne wy-

trzymać wysoką temperaturę pracy. Wirnik 

turbiny został wykonany z  Inconelu, stopu 

używanego przykładowo w silnikach rakie-

towych. Turbosprężarka dostarcza więcej 

powietrza przy niskich prędkościach obro-

towych silnika, w porównaniu ze stosowaną 

w silniku 2,2 TDCi. Daje szybszy efekt do-

ładowania, oddając kierowcy do dyspozycji 

wysoki moment obrotowy już przy niskiej 

prędkości obrotowej silnika. 

Dolna granica

Mam dobrą wiadomość dla przyszłych 

nabywców Transita. W  subiektywnym 

odczuciu bardzo dobrze sprawuje się naj-

słabszy, a zatem najtańszy silnik 105-kon-

ny. Moment obrotowy płynnie narasta, 

dostarczając dużej satysfakcji z  jazdy. 

Producent podkreśla, że przy 1250 obr/

min dostępne jest już 340 Nm. Rzeczy-

wiście jest to powód do dumy, kierowca 

musi się jednak liczyć z  tym, że pragnąc 

sprawnie rozpędzać samochód, najlepiej 

nie dopuszczać do spadku prędkości ob-

rotowej poniżej 1200 obr/min. Przy czym 

w wysilonej jednostce 170-konnej granica 

użytecznych obrotów biegnie dość ostro 

zarówno „z  dołu”, jak i  „z  góry”. Zawiera 

się mniej więcej w przedziale od 1200 do 

3000÷3500 obrotów. Trzymając się tego 

zakresu, można liczyć na szybkie roz-

pędzanie i  „zapas mocy” pod pedałem. 

Jednak aby go utrzymać, trzeba w  odpo-

wiedniej chwili sięgać do lewarka skrzyni 

biegów. Szczególnie na podjazdach. 

Należy również przywyknąć, że efekt ha-

mowania sinikiem, nawet po redukcji biegu 

jest mały. Naturalnie hamulce zasadnicze 

są bardzo wydajne i  nie ma najmniejszego 

problemu z  wyhamowaniem Transita, na-

wet załadowanego. Jednak spokojna, ekono-

miczna jazda, szczególnie w pofałdowanym 

terenie byłaby znacznie przyjemniejsza, 

gdyby można było staczać się ze wzniesień, 

hamując silnikiem i oszczędzać klocki. 

W  serwisie można zaoszczędzić na 

czym innym. Ford wydłużył przebieg mię-

dzy przeglądami do 2 lat lub 60  000 km. 

To o  10  000 km więcej niż przy silniku 

2,2 TDCi. Było to możliwe dzięki udosko-

naleniu układu smarowania oraz dobraniu 

odpowiedniego oleju 0W30. Zastosowano 

również bezobsługowe podzespoły: pasek 

rozrządu, moduł rozrządu i pompę wody. 

Wraz z  nowymi silnikami w  Transicie 

i Transicie Custom pojawiło się nowe wypo-

sażenie z zakresu bezpieczeństwa i wygody 

jazdy. Należą do niego systemy: zapobiega-

nia kolizjom Pre-Collision Assist z  funkcją 

wykrywania pieszych Pedestrian Detection 

oraz rozpoznawania znaków drogowych. 

Zmodernizowany układ ESC stabilizujący 

tor jazdy został uzupełniony o  Side Wind 

Stabilisation reagujący przy silnych po-

dmuchach wiatru bocznego, Curve Control 

przyhamowujący auto zbyt szybko wjeżdża-

jące w zakręt oraz Roll Stability Control za-

pobiegający nadmiernym przechyłom i wy-

wróceniu się pojazdu. 

Po stronie komfortu przybył m.in. opcjo-

nalny system Ford SYNC 2 z nowym, 6-ca-

lowym kolorowym ekranem o  wysokiej 

rozdzielczości oraz sterowaniem głosowym, 

umożliwiającym obsługę telefonu, systemu 

audio i nawigacji. Transit Custom oferuje na 

życzenie tylne zawieszenie pneumatyczne, 

rzecz niespotykaną w  tej klasie samocho-

dów dostawczych. Utrzymuje ono jednako-

wy prześwit niezależnie od obciążenia i za-

pewnia dużą wygodę podróżowania. 

Nowy silnik został opracowany wspólnie 

przez konstruktorów z  Niemiec i  Wielkiej 

Brytanii. Jest produkowany w  angielskim 

zakładzie Forda w Dagenham. Dwulitrowe, 

turbodoładowane silniki wysokoprężne sta-

ją się normą w dużych i średnich, europej-

skich samochodach dostawczych. Ford jest 

więc jak najbardziej na czasie. Czy jednak 

gra jest warta świeczki? To już pytanie nie 

do Forda, ani do któregokolwiek z  produ-

centów samochodów, ale do twórców coraz 

surowszych norm emisji spalin. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij, Ford

Wraz z nowymi silnikami debiutuje w Transitach nowe 
wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa i komfortu. Warianty 
nadwoziowe zostały te same, co poprzednio. Samochody 
z silnikami EcoBlue można już zamawiać w salonach Forda. 

170-konny, tylnonapędowy i obciążony Transit był nader sprawny na 
szosie, ale należało uważać, aby obroty nie spadły poniżej 1200. Doskonałe 
wrażenie pozostawia po sobie natomiast wersja 105-konna, która świetnie 
współgra z Transitem Custom, co nie powinno dziwić. 

Opcjonalne, pneumatyczne tylne 
zawiszenie Transita Custom Combi M1.

„Cisza i pustka dookoła”. Poprzecznie 
ustawiony EcoBlue zajmuje mało miejsca 
w komorze Forda Transita.

Automatyczna skrzynka SelectShift będzie 
wprowadzona pod koniec 2016 r. do Transitów 
Custom i lżejszych wersji „dużego” Transita. 

www.truck-van.pl DOSTAWCZEDOSTAWCZEPrezentacjaPrezentacja



Zdolności przewozowe na tle konkurencji Typy nadwozi

Dmc do 3,1 t

Najnowsze dostawczaki koncernu PSA 

robią wrażenie. Mocne rysy, tak modne 

ostatnio w pojazdach użytkowych, pod-

kreślają również roboczy charakter francuskich 

bliźniaków. Jednocześnie zasiadając za kierow-

nicą, można poczuć się jak w osobówce. Wyso-

ko posadowiony fotel sprawia, że kierowca ma 

dobrą widoczność i  poczucie pełnej kontroli 

nad pojazdem. Nowoczesne systemy na pokła-

dzie to kolejny dowód na to, że mamy do czy-

nienia z furgonetką drugiej dekady XXI wieku.

Do 1400 kg ładowności

Citroën Jumpy i  Peugeot Expert zostały 

zbudowane na najnowszej generacji platfor-

mie modułowej EMP2, specjalnie przepro-

jektowanej na potrzeby tych modeli. Ma ona 

wzmocnioną konstrukcję, w  tym ramę po-

mocniczą z przodu wykonaną ze stali o wyso-

kiej wytrzymałości (pozwoliło to zaoszczędzić 

20 kg). Nowa przednia oś jest lżejsza o 10 kg, 

natomiast tylna o  15 kg. Ma ona zwiększoną 

nośność o 200 kg, co przekłada się na większą 

ładowność, sięgającą 1400 kg, oraz możliwość 

ciągnięcia przyczepy o masie do 2,5 t. 

Jumpy i  Expert są wyposażone we wzmoc-

nione zawieszenie przednie typu McPherson ze 

stabilizatorem poprzecznym i  nowe zawiesze-

nie tylne z  ukośnie umieszczonymi wahaczami 

trójkątnymi. Zawieszenie to umożliwia również 

zastosowanie napędu na cztery koła. W  pojaz-

dach występują sprężyny o zmiennej sztywności 

i  amortyzatory o  zmiennej charakterystyce tłu-

mienia w zależności od obciążenia. Gwarantuje 

to komfort podczas jazdy zarówno z  obciąże-

niem, jak i bez. 

Oba modele są oferowane z dwoma rozsta-

wami osi (2,92 m – o 75 mm krótszy niż w po-

przedniej wersji i 3,27 m) i dwoma długościami 

tylnego zwisu (0,80 m i 1,15 m) oraz z trzema 

długościami nadwozia: Jumpy XS i  Expert 

Compact – 4,60 m z  krótkim rozstawem osi, 

M i Standard – 4,95 m oraz XL i Long – z naj-

większym rozstawem osi – 5,30 m.

W wersjach XS i Compact oraz M i Standard 

wysokość całkowita nie przekracza 1,90 m, co 

umożliwia wjazd na parkingi podziemne. 

Furgon ma trzy warianty długości i  może 

przewozić ładunki o  objętości od 4,6 do 

6,6 m3. Dostępne są trzy poziomy wyposażenia: 

Comfort i  Pro, Club i  Premium oraz Business 

i  Premium Pack. Model z  przedłużoną kabiną 

oferowany jest w wersjach M i Standard oraz XL 

i  Long. Można nimi przewozić maksymalnie 

sześć osób i  ładunek o  objętości do 5,5 m3 (po 

złożeniu przegrody). W  wersji z  wydłużoną ka-

biną można zamówić składaną przegrodę i  sie-

dzenia, aby zwiększyć przestrzeń załadunkową 

Różnica znaczka
Wbrew pozorom, bliźniaczo podobne pojazdy dają wybór. 
Znaczka na masce. Zarówno fani Peugeota, jak i Citroëna 
nie muszą iść na kompromis. Jumpy i Expert różnią się 
atrapą, więc wybór jest kwestią gustu. 

Na przezroczystej płytce, wystającej z tablicy rozdzielczej 
wprost przed oczami kierowcy, wyświetlane są najważniejsze 
informacje, m.in. ograniczenia, prędkość pojazdu i komunikaty 
dotyczące trasy. Nie ma potrzeby zerkania na ekran nawigacji.

Podczas cofania, na ekranie wyświetlany 
jest obraz z kamery umieszczonej z tyłu 
oraz opcjonalnie z lotu ptaka pokazujący 
cały obszar wokół pojazdu.

W zależności od wersji w furgonach 
Jumpy i Expert można pomieścić 
od 4,6 do 6,1 m3 ładunku. Korzystając 
z miejsca po podniesieniu fotela pasażera, 
można uzyskać dodatkowe 0,5 m3.
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ani pokonywania zakrętów. Bez maty trudno za-

pomnieć, że coś jest „na pace”. 

Obydwa modele można zamówić z  napędem 

4×4. Modyfi kację przeprowadza Automobi-

les Dangel w  pojazdach z  silnikiem 2-litrowym 

i z manualną skrzynią biegów. Do wyboru są wów-

czas dwie różne wysokości zawieszenia (w zależ-

ności od potrzeb). Jedna z nich jest przeznaczona 

do użytkowania na drogach w  bardzo trudnych 

warunkach pogodowych, a druga ma zwiększony 

prześwit (o 60 mm z przodu i z tyłu w porównaniu 

do wersji bazowej). W opcji jest również blokada 

mechanizmu różnicowego tylnej osi. 

W zasięgu wzroku

We wnętrzu można się poczuć jak w samo-

chodzie osobowym. Różnorodne schowki po-

zwalają nie tylko wygodnie umieścić butelkę 

z wodą, ale również jest gdzie odłożyć telefon 

i  schować tablet. Składając poduszkę oparcia 

środkowego miejsca, otrzymujemy stolik ze 

stabilną podkładką do pisania, do której moż-

na bezpiecznie zamocować np. laptop. Pod sie-

dziskiem jest pojemny schowek. 

Znajdująca się nieco wyżej niż poprzednio ta-

blica rozdzielcza daje poczucie bezpieczeństwa. 

W połączeniu z wysoko umieszczonym fotelem 

kierowcy (o  110 mm wyżej niż w  poprzedniej 

wersji) pozwala w  pełni panować nad sytuacją 

na drodze. Kierowca ma wszystko w  zasięgu 

ręki i wzroku. W wersji trzyosobowej mogą wy-

godnie podróżować dwie osoby. Gdyby jednak 

trzeba było zabrać trzecią, może być niewygod-

nie, szczególnie temu komu wypadnie środkowe 

o 1,5 m3 (po złożeniu tylnego rzędu siedzeń) oraz 

nieruchomą przegrodę zamontowaną na stałe. 

Kolejny wariant to platforma pod zabudowę. Do-

stępna jest w  wariancie M i  Standard (4,95 m). 

Natomiast Combi (bus) od wersji XS i Compact 

w górę mogą przewozić do dziewięciu osób. Dzię-

ki wyjmowanym siedzeniom liczbę miejsc i wiel-

kość bagażnika można regulować według potrzeb.

Funkcjonalność furgonów podnosi przegroda 

Moduwork. Po złożeniu bocznego fotela pasaże-

ra do pozycji pionowej, podłoga staje się płaska. 

Przegroda jest dodatkowo zabezpieczona siatką 

zapobiegającą przesuwaniu bagażu od strony 

fotela kierowcy. Dzięki temu rozwiązaniu wy-

dłużono przestrzeń ładunkową o 1,16 m, co po-

zwala przewozić przedmioty o długości do 4 m. 

Dwuskrzydłowe drzwi otwierane pod kątem 

250° dostępne są jako opcja w wersji XL i Long 

(5,30 m).  Przydałaby się jednak blokada. Przy 

podmuchu wiatru drzwi mogą się zamykać, 

utrudniając za- i  wyładunek. Drzwi boczne 

otwierane elektrycznie można obsługiwać na-

wet, gdy ma się zajęte ręce. 

Pojazdy dostępne są w  dwóch wersjach wy-

kończenia ładowni: surowe drewno lub drewno 

pokryte specjalną powłoką antypoślizgową z alu-

miniowymi listwami progowymi, wodoodporną 

i  łatwą w  utrzymaniu. Różnica w  przewożeniu 

drobnych przedmiotów w ładowni wyposażonej 

w matę antypoślizgową i bez – kolosalna. Mata 

sprawia, że pozostawione w ładowni przedmio-

ty, nie dają o sobie znać ani podczas hamowania, 

W środku jest wystarczająco miejsca dla dwóch osób. 
Trzeciej może być niewygodnie. Obudowa drążka 
skrzyni biegów zabiera sporo miejsca, co może 
utrudniać zmianę przełożeń, gdy podróżują trzy osoby. 
Mało też jest w związku z tym miejsca na nogi.

Tablica rozdzielcza jest czytelna. 
Miejsce kierowcy dobrze 
zorganizowane. Poręczne schowki 
i intuicyjna obsługa urządzeń 
ułatwiają pracę.

Do ładowni prowadzą 
dwuskrzydłowe 
drzwi, otwierane pod kątem 250o. 
Przydałaby się blokada w tym 
położeniu. 

Zmiany w wymiarach w porównaniu z poprzednią wersją

miejsce. Dodatkowo może to utrudnić pracę 

kierowcy, ponieważ drążek zmiany biegów jest 

tak usytuowany, że kierowca zmieniając przeło-

żenia może łokciem trącać pasażera siedzącego 

obok. Nawet gdy to miejsce jest puste, załączanie 

szóstego przełożenia jest niewygodne. Przyzwy-

czaić trzeba się również do samego drążka, po-

nieważ zakończony jest dość dużym klockiem, 

który nie wpasowuje się dobrze w dłoń. Brakuje 

również podpórki dla łokcia z lewej strony.

Wersje furgon oraz z  przedłużoną kabiną 

są wyposażone w zamontowane na stałe ogra-

niczniki, uniemożliwiające przesuwanie się ła-

dunku, zgodnie z  obowiązującymi przepisami 

europejskimi ISO 27956 dotyczącymi zabezpie-

czenia ładunku i ochrony pasażerów przed jego 

przemieszczeniem. W  opcji, zamiast standar-

dowej ścianki, dostępna jest przegroda Com-

poprzednia wersja / nowa generacja
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prawia automatyczne przełączanie świateł dro-

gowych i  mijania w  zależności od natężenia 

ruchu drogowego.

Top Rear Vision umożliwia przesyłanie z tyl-

nej kamery na ekran obrazu obszaru za pojaz-

dem w polu 180°, widzianego z góry. Dostępna 

jest również klasyczna kamera cofania z  obra-

zem wyświetlanym na wewnętrznym lusterku 

wstecznym, a także czujniki parkowania z przo-

du i z tyłu. Grip Control zapobiega poślizgowi 

kół przy ruszaniu, optymalizując skuteczność 

napędu zależnie od rodzaju nawierzchni.

Tańsze użytkowanie

Do wyboru jest jeden z siedmiu zespołów na-

pędowych opartych na silnikach wysokopręż-

nych BlueHDi. Układ wydechowy wykorzystuje 

katalizator SCR umieszczony przed fi ltrem czą-

stek stałych. W  pojazdach zastosowano silniki 

1,6-litrowe o mocy od 95 do 115 KM oraz 2-li-

trowe o mocy od 120 do 180 KM. Mogą z nimi 

współpracować manualne skrzynie biegów 

o 5 lub 6 przełożeniach oraz zautomatyzowana 

bądź automatyczna 6-biegowe. Jednostki na-

pędowe gwarantują oszczędne zużycie paliwa, 

a  tym samym niższe koszty użytkowania. Po-

jazd w  wersji Compact lub XS z  najsłabszym, 

95-konnym silnikiem i  manualną skrzynią 

biegów według producenta spala 5,5 l/100 km. 

W zależności od silnika masa pojazdów zosta-

ła obniżona od 100 do 150 kg w  porównaniu 

z  poprzednią generacją. Okresy między prze-

glądowe zaplanowano co 40 tys. km lub co dwa 

lata (BlueHDi 180 S&S z automatyczną skrzynią 

biegów EAT6: co 2 lata lub 30 tys. km).

Jumpy i Expert zostały wyposażone w sze-

reg najnowszych technologii, które aktywnie 

zapobiegają kolizjom. Na pokładzie znalazł 

się ogranicznik prędkości z  funkcją rozpo-

znawania znaków drogowych i  zalecanych 

ograniczeń, Active Safety Brake, który hamuje 

zamiast kierowcy, aby zminimalizować skutki 

zderzenia, wykorzystująca fale ultradźwiękowe 

funkcja monitorowania martwego pola, ak-

tywny regulator prędkości (tempomat) umoż-

liwiający dostosowanie prędkości samochodu 

do prędkości poprzedzającego pojazdu, Col-

lision Risk Alert (ostrzeżenie o  ryzyku kolizji 

– CRA), system kontroli pasa ruchu (LDWS) 

oraz system monitorujący zmęczenie kierowcy. 

Jumpy i Expert to wybór godny polecenia, 

samochód wygodny, zwrotny i  funkcjonalny 

– cóż więcej potrzeba? Bezpieczny! Otrzymał 

pięć gwiazdek w  testach EuroNCAP. Do na-

szych salonów ma trafi ć w lipcu. ▐

Katarzyna Dziwicka
Fot. K. Dziewicka, PSA

fort. Zapewnia ona nie tylko bezpieczeństwo 

pasażerów, ale gwarantuje też znacznie wyższy 

komfort termiczny i  dźwiękowy niż tradycyj-

ne ścianki. Ta wersja zapewnia większy zakres 

regulacji fotela kierowcy – o  8,5° większy kąt 

pochylenia oparcia i  o  40 mm większy zakres 

regulacji wzdłużnej niż standardowa przegroda.

7-calowy tablet dotykowy umożliwia obsłu-

gę wszystkich funkcji multimedialnych, telefo-

nu i  systemu nawigacji. System nawigacji 3D, 

z  ekranem dotykowym i  dostępem do infor-

macji w czasie rzeczywistym może być obsłu-

giwany za pomocą funkcji poleceń głosowych. 

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest kolo-

rowy wyświetlacz Head-Up Display, umożli-

wiający kierowcy skupienie uwagi na drodze 

i  jednocześnie obserwowanie na przezroczy-

stej płytce najistotniejszych informacji zwią-

zanych z  prowadzeniem auta (aktualna i  za-

lecana prędkość, wartości zadane regulatora / 

ogranicznika prędkości, informacje związane 

z nawigacją oraz ostrzeżenia o ryzyku kolizji). 

W nocy komfort prowadzenia pojazdu po-

Rozkładając poduszkę oparcia 
zamieniamy kabinę pojazdu w biu-
ro. Na utworzonym w ten sposób 
stoliku można wygodnie robić 
notatki lub skorzystać z komputera.

Dzięki ruchomej klapie 
w ściance działowej można 
również wydłużyć ładownię. 
Wówczas zyskuje się 
dodatkowe 1,16 m.

Unosząc fotel pasażera, można 
uzyskać przestrzeń ładunkową 
w kabinie. Siatka zabezpiecza przed 
przemieszczaniem się przedmiotów 
w ten sposób przewożonych.

Czasami brakuje ręki. Jest na 
to rozwiązanie. Wystarczy mieć 
kluczyk w kieszeni i przesuwne 
elektryczne drzwi boczne 
można otworzyć… nogą!

Płyn Adblue znajduje się w zbior-
niku o objętości 22,4 l, co powinno 
wystarczyć na 15 tys. km. 

Rzadziej używane rzeczy mo-
żna schować do pojemnika pod 
siedzeniami pasażerów.

Zamykany schowek pod szybą może pomieścić notes lub 
tablet. Półka przed pasażerem nie ma zamknięcia, a szkoda. 
Jest za to zaskakująco głęboka.

Masy i wymiary

Wersja nadwoziowa Jumpy XS /  Jumpy M / Jumpy XL /
  Expert Compact Expert Standard Expert Long
Długość [m] 4,60 4,95 5,30
Wysokość [m] 1,90 1,90 1,93/1,94
Rozstaw osi [m] 2,92 3,27 3,27
Zwis tylny [m] 0,80 0,80 1,15
Maks. dł. użytkowa mierzona po podłodze [m] 3,32 3,67 4,02
Szerokość między nadkolami [m] 1,26 1,26 1,26
Maksymalna objętość ładowni [m3] 5,1 5,8 6,6
Maksymalna ładowność [kg] 1400 1400 1400
Średnica zawracania [m] 11,30 12,40 12,40
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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!



W zorem głównych konkurentów posze-

rza ofertę o  dużego pikapa, którego 

nazwał Fullback. Połowiczne rozsta-

nie z  Sevel zaowocowało nowym sojuszem, 

którego efektem jest średniej wielkości dostaw-

czy Talento. Zmodernizowany został maleńki 

Fiorino, a pozostałe modele: Doblò i Ducato są 

świeżo po kuracji odmładzającej. 

Pełne wsparcie

Największą sensacją jest pikap. Fiat nie stro-

nił od uniwersalnych aut skrzyniowych, ale 

mniejszych, poręcznych w ciasnych uliczkach 

miast i  miasteczek południa naszego konty-

nentu. Fullback jest, jak na Europę, dużym 

i efektownym pikapem. Ma grubo ponad 5 m 

długości. Aby zaoszczędzić sobie nadmiernych 

kosztów, Włosi zwrócili się o pomoc do Mit-

subishi. Identycznie postąpiły Renault i Merce-

des, które nawiązały współpracę z  Nissanem. 

Tak szeroka ofensywa dużych pikapów to no-

wość. Fiat podaje, że w Europie stanowią one 

zaledwie 6% rynku pojazdów użytkowych, ale 

już w Afryce i na Bliskim Wschodzie aż 70%. 

Ogółem, w regionie EMEA (ang. Europe, Mid-

del East, Africa) jest to 670 000 pojazdów rocz-

nie. Prawdopodobnie uwidaczniają się efekty 

chińskiego zainteresowania „Czarnym Lądem” 

i  prowadzonych tam inwestycji. W  ostatnich 

latach rozwój gospodarczy przyspieszył, choć 

barierą wciąż są niedostatki infrastruktury. Być 

może nowe, europejskie pikapy to zwiastun 

zmian, jakie czekają wkrótce Afrykę. 

Fullback jest odpowiednikiem Mitsubi-

shi L200, ale nawiązuje przodem do pozo-

stałych modeli Fiata. Występuje jako model 

skrzyniowy z  2-drzwiową kabiną wydłużoną, 

4-drzwiową podwójną oraz jako podwozie pod 

zabudowę. W kabinie wydłużonej są 4 miejsca, 

w podwójnej 5. Długość ładowni to odpowied-

nio 1,52 i  1,85 cm. Ładowność obu odmian 

dochodzi do 1 tony, a masa holowanej przycze-

py to maksymalnie 3,1 t. Źródłem napędu jest 

wysokoprężny silnik Mitsubishi o pojemności 

2442 cm3 w dwóch wersjach: 150 KM i 380 Nm 

lub 180 KM i 430 Nm. Do pary z nimi są ofe-

rowane 6-biegowe skrzynie ręczne lub 5-bie-

gowy „automat”. Do wyboru jest napęd 4×2 

lub 4×4, przy czym w  Polsce oferowany jest 

wyłącznie ten ostatni i to jako stały napęd obu 

osi, zarezerwowany dla najbogatszej wersji LX. 

Wykorzystuje on samoblokujący, centralny 

mechanizm różnicowy Torsen i daje kierowcy 

możliwość jazdy z napędem jednej osi – tylnej 

(2H), obu osi (4H), włączenia blokady cen-

tralnego mechanizmu różnicowego (4HLc) 

oraz dodatkowo reduktora (4LLc). Dostępne 

na innych rynkach prostsze wersje SX mają 

dołączany napęd przedniej osi oraz reduktor 

(pozycje 2H, 4H i  4L). Pracą napędu steruje 

się za pomocą wygodnego, czytelnie opisanego 

pokrętła na tunelu środkowym. 

Własności terenowe Fullbacka są przyzwo-

ite. Kąt natarcia wynosi 30o, zejścia 22o, ram-

powy 24o. Samochód jest wyposażony zgodnie 

z  obecnymi standardami. Ma m.in. elektro-

nicznie sterowane hamulce (EBD), system sta-

bilizacji toru jazdy przyczepy (TSA) oraz 7 po-

Fiat Fullback. Nazwa nawiązuje 
do jednego z głównych
zawodników obrony w rugby 
i futbolu amerykańskim.

Mocno i licznieMocno i licznie
Fiat zawsze miał w zanadrzu ciekawe modele dostawcze, Fiat zawsze miał w zanadrzu ciekawe modele dostawcze, 
ale jeszcze nigdy tak wiele i tak różnorodnych, jak obecnie.ale jeszcze nigdy tak wiele i tak różnorodnych, jak obecnie.

Fullback z wydłużoną kabiną i za-
budową serwisową. Napęd obu osi 
przydaje się w wielu branżach. 

Tablica rozdzielcza Fullbacka jest funkcjonalna 
i fantazyjna. Mały ekranik pośrodku „zegarów” u góry 
pokazuje pracę układu napędowego 4×4.

Do dostawczych Fiatów oferowana jest gama akcesoriów 
Mopar – marki używanej od dziesiątek lat przez koncern 
Chryslera, a obecnie przez FCA – Fiat Chrysler Automobiles.
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duszek powietrznych. Ceny w Polsce zaczynają 

się od 102 500 zł netto za model z wydłużoną 

kabiną. Najdroższy Fullback LX z  „automa-

tem” kosztuje 110 000 zł. Jedyny silnik uwi-

doczniony w bieżącym cenniku ma 180 KM. 

Talent za skuda

Fiat wystąpił z  porozumienia Sevel w  czę-

ści dotyczącej mniejszych samochodów. Na-

stępcą spokrewnionego z  Citroënem Jumpy 

i Peugeotem Expertem Fiata Scudo jest Talen-

to – krewniak Renault Trafi ca i Opla Vivaro. 

Ponieważ „w przyrodzie nic nie ginie”, miejsce 

Scudo we francuskim zakładzie Sevel Nord za-

jęła Toyota ProAce. 

W  Polsce nadal dostępne są oba modele: 

Scudo i Talento. Nowy Fiat kosztuje od 82 do 

104 tys. zł, gdy Scudo od 76 do 102 tys. netto. 

Ma przy tym nieco więcej odmian, w tym pod-

wozie z podłogą pod zabudowę Scudo Pianale, 

którego w gamie Talento póki co brakuje. 

Wiele osób, nawet obeznanych z rynkiem sa-

mochodów dostawczych, miało problem z per-

cepcją Scudo. Choć formalnie należące do klasy 

Volkswagena Transportera, było za sprawą syl-

wetki i właściwości miejsca za kierownicą „bar-

dziej osobowe”. Teraz nie ma już wątpliwości. 

Talento to typowy dostawczak, ale z  gatunku 

tych bardziej przyjaznych. Prowadzi się lekko, 

miękko i nie wprawia w zakłopotanie klekotem 

silnika i trzaskami „pracującego” nadwozia. 

Dostępne są 2 długości nadwozia i  2 wyso-

kości dachu przy typowej ofercie odmian: od 

furgonów poprzez „stany pośrednie” do mikro-

busów. Objętość furgonów wynosi od 5,2 do 

8,6 m3, ładowność dochodzi do 1,24 t. Silnik jest 

tylko jeden, wysokoprężny 1,6 o mocy 95, 120, 

125 i 145 KM. Do utylizacji spalin wykorzysty-

wany jest katalizator SCR, co wiąże się z koniecz-

nością uzupełnienia co pewien czas AdBlue. 

Systemy wspomagające bezpieczną jazdę 

oraz oferta pokładowych urządzeń informa-

cyjno-rozrywkowych stawia Talento w rzędzie 

nowoczesnych pojazdów dostawczych, nie 

ustępujących pod tym względem samocho-

dom osobowym klasy co najmniej średniej. 

Z naszej paczki

Unowocześnione Fiorino jest Fiatem, 

z którym bardzo łatwo się zaprzyjaźnić. Zwar-

ta sylwetka i  świetne, fi atowskie diesle spra-

wiają, że auto aż pali się do pracy. Samochód 

ma zmodernizowany przód z wlotem powie-

trza przypominającym najnowsze Ducato. 

W środku pojawiły się wskaźniki o zmienio-

nej kolorystyce, lepiej widoczne oraz bardziej 

funkcjonalny schowek. Do kompaktowych 

wymiarów Fiorino pasuje niewielki, ale czy-

telny, 5-calowy ekran obsługujący m.in. na-

wigację, radio i inne urządzenia, które można 

podłączyć za pośrednictwem Bluetooth, USB 

lub złącza AUX. 

Do wyboru są diesle 1,3 MultiJet o mocy 80 

lub 95 KM, benzynowy 1,4 Fire – 77 KM lub 

dwupaliwowy, iskrowy 1,4 Natural Power na 

gaz ziemny, który rozwija moc 70 KM. Poza 

doskonałymi skrzynkami ręcznymi po raz 

pierwszy oferowana jest zautomatyzowana 

Comfort-Matic. 

Przy ładowności 660 kg Fiorino furgon 

oferuje 2,8 m3 przestrzeni w ładowni. Wśród 

opcji jest składany fotel pasażera i  składana 

siatka oddzielająca kabinę od „paki”. Pozwala 

ona powiększyć miejsce na towar. 

Odświeżone w  ubiegłym roku Doblò 

(patrz: Truck & Van 3/2015) nie zdążyło się 

zestarzeć. Także Ducato po modernizacji 

przeprowadzonej w 2014 r. pozostaje jednym 

z najpopularniejszych pojazdów dostawczych 

na rynku. 

Zalety użytkowych samochodów Fiata, wystę-

pujących u nas w ramach oferty Fiat Professional 

wynikają nie tylko z cech samych pojazdów, ale 

rzeczywiście profesjonalnego podejścia sprze-

dawców. Sieć zapewnia fachowe doradztwo i do-

brze dostępny serwis. Z niecierpliwością czekam 

na rezultaty przetasowań w ofercie. Polski rynek 

chłonie dostawcze Fiaty jak gąbka, wzięcie ma 

zwłaszcza Ducato. Nowe modele mogą przynieść 

bardziej równomierną sprzedaż w  poszczegól-

nych segmentach, co uodparnia producenta na 

wstrząsy i na ogół jest dobrym sygnałem. ▐

Michał Kij
Fot. M. Kij

Wskaźniki w Fiorino są teraz bardziej czytelne. Pozycja za kierownicą nie 
zmieniła się. Widoczność jest bardzo dobra, a auto można łatwo „wyczuć”. 

Składana ścianka działowa 
podnosi walory Fiorino.

Nie traci humoru. Unowocześniony Fiorino jest 
elegantszy i bardziej praktyczny wewnątrz.

Klapa lub 2-skrzydłowe drzwi. Wybór należy do 
nabywcy. Uzupełnieniem akcesoriów praktycznych 
są w Talento akcenty stylistyczne.

Talento może być luksusowo 
wyposażone, a liczne akcesoria 
będą uprzyjemniać podróż. 

Fiat Talento zastąpił Scudo. Ma typowe 
cechy nowoczesnego samochodu 
dostawczego klasy 3 t.
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Nowy Amarok to kolejna tegoroczna 

nowość na rynku pikapów. Poprzedni 

model cieszył się u  nas wielkim po-

wodzeniem. Konkurencja jednak łatwo nie 

odpuszcza. Pojazdy w  tym segmencie prze-

chodzą metamorfozy, chcąc uwieść nie tylko 

własnościami terenowymi, ale również luk-

susem. W ten sposób rozszerza się spektrum. 

Oferta może zainteresować zarówno Kowal-

skiego z domem pod lasem, jak i drwala, czy 

przedsiębiorstwo energetyczne, dla których 

duża skrzynia ładunkowa i gwarancja doje-

chania w najdziksze zakątki są priorytetem.

7,6 l/100 km

Nowy Amarok dostępny jest z  silnikami 

o mocy: 163, 204 i 224 KM. Jednostka wy-

sokoprężna V6 oddaje potężny moment ob-

rotowy przy niskich obrotach, co sprawia, że 

zapotrzebowanie na paliwo jest względnie 

małe. Wszystkie silniki osiągają maksymal-

ny moment obrotowy, odpowiednio: 450, 

500 i 550 Nm poniżej 1500 obr/min. Dobrze 

współgrają z nimi skrzynie biegów, również 

automatyczna. Według danych producenta 

Amarok z silnikiem 224-konnym i 8-biego-

wą automatyczną skrzynią potrzebuje śred-

nio 7,6 l paliwa na 100 km. 

Dzięki nowo zaprojektowanej turbosprę-

żarce VTG jednostka napędowa płynnie 

reaguje na wciskanie pedału gazu. Wtrysk 

common rail w  połączeniu z  dopracowa-

nym sterowaniem procesem spalania spra-

wia, że 3,0-litrowy, 6-cylindrowy silnik jest 

zgodny z  Euro 6 i  stosunkowo cichy. Aby 

jeszcze bardziej obniżyć zużycie paliwa, 

zredukowano tarcie wewnętrzne. Zoptyma-

lizowany układ chłodzenia z dwoma osob-

nymi obiegami oraz cieńszymi ściankami 

pozwala silnikowi szybciej się rozgrzać, co 

również oszczędza paliwo.

Na drogi i bezdroża

W zależności od mocy silnika występują 

trzy warianty napędu: na tylną oś, 4Motion 

z dołączanym napędem przedniej osi i ręcz-

ną skrzynią biegów oraz 4Motion ze stałym 

napędem 4×4 i 8-biegowym automatem wy-

korzystujący centralny mechanizm różnico-

wy typu Torsen. Wszystkie trzy warianty 

mają elektroniczny układ EDS, który przy-

hamowując koła, symuluje działanie blokad 

mechanizmów różnicowych. Dzięki niemu 

moment obrotowy dociera do kół mają-

cych najlepszą przyczepność. Opcjonalnie, 

Volkswagen oferuje mechaniczną blokadę 

tylnego mostu.

Model z dołączanym napędem przedniej 

osi wykorzystuje sprzęgło kłowe, urucha-

miane przyciskiem w kabinie. Wraz z 6-bie-

Wykwintny łobuziak
Gdy konkurencja się zagęszcza, warto mieć coś ekstra. Najnowsza wersja Amaroka 
ma zmieniony przód, bardziej luksusowe wnętrze i mocny silnik wysokoprężny V6.

45-stopniowe wzniesienie robi wrażenie, 
ale wystarczy włączyć reduktor i samochód 
z łatwością wspina się pod górę. 

Układ przeniesienia napędu na cztery koła 
pozwala Amarokowi bez problemu przejeżdżać 
przez tak trudne przeszkody.
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gową, ręczną skrzynią biegów i  silnikiem 

o mocy 163 i 204 KM oferowany jest reduk-

tor, pomocny np. na stromych podjazdach 

do 100% (o kącie nachylenia 45°).

Mechanizm różnicowy Torsen zapewnia 

optymalny rozdział momentu obrotowego 

między oś przednią i tylną stosownie do wa-

runków na drodze. Normalnie ta proporcja 

wynosi 40:60. 

Stały napęd na wszystkie koła w połączeniu 

z  8-biegową automatyczną skrzynią biegów 

jest dostępny z  silnikami o  mocy 204 i  224 

KM V6 TDI. Środkowa wersja silnika może 

współpracować z ręczną, sześciobiegową lub 

z automatyczną, ośmiobiegową skrzynią bie-

gów. Dla Amaroka z silnikiem o  mocy 224 

KM zarezerwowana jest wyłącznie automa-

tyczna, ośmiobiegowa skrzynia biegów, pod-

czas gdy wariant mocy 163 KM może współ-

pracować jedynie z ręczną skrzynią biegów.

8-biegowy automat ma dużą rozpiętość 

przełożeń, a  oprogramowanie tak dobiera 

bieg, aby silnik jak najdłużej pozostawał 

w  ekonomicznym zakresie obrotów. Ósmy 

bieg jest typowym nadbiegiem, służącym 

zmniejszeniu spalania, a  przy okazji gwa-

rantującym wysoki komfort akustyczny 

w  kabinie przy dużej prędkości. Pierwszy 

bieg jest „krótki i mocny”. 

Podjazdy o  nachyleniu 45° Amarok bez 

trudu pokonuje przy pełnym załadunku. Kąt 

natarcia 29° i  zejścia 24° oraz rampowy 23° 

zapewniają bardzo dobre własności tereno-

we. Volkswagen może pokonywać przeszkody 

wodne o głębokości do pół metra. 

Ponad tona ładowności

W nowym Amaroku więcej jest linii pro-

stych i ostrych kątów. W ten sposób ma się 

stać bardziej atrakcyjnym pojazdem dla do-

tychczasowych fanów SUV-ów. 

Wygodne fotele z  przodu są regulowa-

ne w szerokim zakresie na kilka sposobów. 

Są ergonomiczne i  dzięki rozbudowanym 

bokom zapewniają dobre oparcie jadącym 

również na wertepach. Opcjonalnie regulo-

wane elektrycznie fotele kierowcy i pasażera 

obok, stwarzają jeszcze więcej możliwości, 

w tym regulację podparcia lędźwi.

Volkswagen wprowadził nowe wersje 

wyposażenia Amaroka. Z  poprzednie-

go modelu podstawowego powstał teraz 

Amarok Trendline, wyżej są Comfortline 

i  Highline oraz najnowszy, specjalnie wy-

posażony model Aventura. We wszystkich 

wersjach wyposażenia znajduje się podusz-

ka powietrzna kierowcy i  pasażera obok, 

a na niektórych rynkach również standar-

dowe poduszki boczne. Nowością jest se-

ryjnie montowany system Post-Collision 

Braking, który wyhamowuje samochód 

po kolizji. Pozwala on uniknąć kolejnych 

zderzeń lub zredukować ich następstwa. 

Po kolizji system jest aktywowany automa-

tycznie, zanim kierowca zdąży zareagować. 

Kierowca w  każdej chwili może przejąć 

kontrolę nad pojazdem.

Amarok ma również zamontowany 

w  standardzie system kontroli ciśnienia 

w ogumieniu oraz kamerę cofania wspoma-

gającą asystenta parkowania Park Distance 

Control. 

Wsiadanie do Amaroka jest bardzo łatwe. 

Pomagają w  tym szeroko otwierające się 

drzwi i  uchwyty na słupkach A  i  B. Deska 

rozdzielcza nie przypomina już tych zna-

nych z roboczych pikapów, a raczej takie, jak 

w samochodach osobowych. U góry konsoli 

środkowej, w zasięgu wzroku kierowcy znaj-

duje się nowy system informacyjno-rozryw-

kowy, wyposażony opcjonalnie w: APP Con-

nect, Guide & Inform lub Car Net. 

Sterowanie układem napędowym zostało 

usytuowane wokół dźwigni zmiany biegów, 

gdzie jest w  zasięgu ręki. Należy do niego 

m.in. przełącznik ESP oraz opcjonalna, me-

chaniczna blokada mostu napędowego.

W  schowkach drzwi z  przodu i  z  tyłu 

można postawić 1-litrowe butelki. Do dys-

pozycji są dwa uchwyty na kubek w konsoli 

środkowej. Pod fotelami przednimi znajdu-

ją się schowki. 

W celu zwiększenia przestrzeni ładunko-

wej w kabinie, oparcia tylnej kanapy można 

złożyć w proporcji 1/3 do 2/3. 

Amarok ma 5,25 m długości i  2,23 m 

szerokości (wraz z  lusterkami). Długość 

powierzchni ładunkowej w  połączeniu 

z podwójną kabiną wynosi 1,55 m, skrzynia 

ładunkowa ma przy tym szerokość 1,62 m. 

Umożliwia to poprzeczny załadunek eu-

ropalety. Przy dmc 3080 kg, maksymalna 

ładowność przekracza tonę. Skrzynia Ama-

roka ma powierzchnię 2,52 m2. Może być 

zabudowana lub przykryta roletą. Oferowa-

ne są również maty antypoślizgowe, które 

dodatkowo zabezpieczają podłogę przed 

uszkodzeniami i  zapobiegają przesuwaniu 

się ładunku. Wysokość ściany bocznej wy-

nosi pół metra, tylna krawędź załadunkowa 

znajduje się na 0,78 m. W zależności od wy-

posażenia można ciągnąć na haku przycze-

pę o masie do 3,5 tony. ▐

Katarzyna Dziewicka
Fot. VW, K. Dziewicka

W porównaniu z poprzednią wersją zmienił się kokpit, nowe fotele dają dobre podparcie dla kręgosłu-
pa i można je dostosować do indywidualnych potrzeb – w najlepszej wersji jest 14 możliwości regulacji. 

Amarok może przewieźć ponad tonę 
ładunku. Na skrzyni mieści się jedna 
europaleta.

Zjazd ze stromego wzniesienia? Nic prostszego. 
Można skorzystać z asystenta zjazdu, lub załączyć reduktor 
i spokojnie stoczyć się na pierwszym biegu.
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W rocławskie Global Forum po raz 

koleiny było okazją do zaprezen-

towania najnowszych osiągnięć 

dwóch wrocławskich fabryk. Sąsiedzi zza 

miedzy Volvo Polska oraz 3 M pokazali 

swoją ofertę dla komunikacji miejskiej. Pod 

hasłem „Zrównoważone rozwiązania dla 

transportu publicznego”. 

Napęd z wiatraka

Volvo zaprezentowało gotowe rozwią-

zania dla komunikacji miejskiej. Propo-

zycja szwedzkiego koncernu to system 

trzech napędów, z  których każdy coraz 

bardziej oddala komunikację od trady-

cyjnego diesla w  kierunku odnawialnych 

źródeł energii. W skład tej oferty wchodzą 

trzy autobusy serii Volvo 7900 z napędem 

hybrydowym, hybrydowo-elektrycznym 

i elektrycznym. Napęd hybrydowy pozwa-

la zaoszczędzić 39% paliwa, co przekłada 

się także na mniejszą emisję spalin. Napęd 

hybrydowo-elektryczny ogranicza nawet 

Pokaz szybkiego 
ładowania na stacji 

postawionej 
na terenie fabryki.

W stronę elektryfikacji
Tak jak elektryfikacja linii kolejowych zmieniła transport kolejowy, tak wprowadzenie 
elektryczności do komunikacji miejskiej zmieni obraz transportu miejskiego. Po tramwajach, 
metrze i trolejbusach napęd elektryczny wkracza do autobusów. 

Bengt Lundström, wiceprezes ds. przemysłowych, 
Region Europa, Volvo Bus Corporation

Volvo aktywnie podejmuje bardzo ważne wyzwanie dzisiejszego 
świata, jakim jest potrzeba zrównoważonego rozwoju. Naszą spo-
łeczną odpowiedzialnością jest rozwijanie ekologicznych rozwiązań 
transportowych przyczyniających się do zmniejszenia zanieczysz-
czenia środowiska i poprawy komfortu jazdy pasażerów. Autobus 
elektryczny dopełnia ofertę Volvo związaną z elektromobilnością 
i wraz z autobusem hybrydowym i hybrydowo-elektrycznym pozwala 

nam wyjść naprzeciw zróżnicowanym potrzebom miast w zakresie zrównoważonego trans-
portu publicznego.

Sebastian Arana, dyrektor zarządzający 3M w Polsce

Wrocław jest dla 3M szczególnie ważny. To właśnie w tym mieście od 
ponad 10 lat inwestujemy w zakłady produkcyjne. Dziś jest to najwięk-
sze w Europie miejsce produkcji koncernu 3M. Poza produkcją, szcze-
gólnie duży nacisk kładziemy na rozwój naszych zasobów w dziedzi-
nie badań i rozwoju. Dzięki temu możemy m.in. z klientami takimi, jak 
Volvo wypracowywać rozwiązania i wdrażać technologie służące więk-
szej wydajności, wyższemu komfortowi oraz skuteczniejszej ochronie 
środowiska. W ten sposób wspólnie kontrybuujemy na rzecz transpor-

tu bardziej zrównoważonego będącego przyszłością polskich i europejskich miast. Cieszę się, 
że w ramach obecności 3M podczas Wrocław Global Forum, mamy okazję zaprosić gości do 
zapoznania się z innowacjami 3M i zaprezentować, w jaki sposób nauka może znaleźć zasto-
sowanie w codziennym życiu każdego z nas.

o 75% zużycie ON. Ofertę zamyka bezemi-

syjny autobus z  napędem wyłącznie elek-

trycznym. Inżynierowie z  Volvo obliczyli, 

że jeden „wiatrak” ustawiony pod miastem 

pozwoliłby napędzić do 250 autobusów 

kursujących w mieście. 

Stworzenie trzech typów napędu daje 

aglomeracjom miejskim możliwość do-

stosowania taboru do rozwijającej się in-

frastruktury. W  zależności od stanu „elek-

tryfi kacji” komunikacja może przechodzić 

stopniowo od napędu hybrydowego do 

elektrycznego, z  biegiem czasu spychając 
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hybrydy na obrzeża miasta. W tym rozwią-

zaniu sugeruje się pozostawienie wszystkich 

trzech układów, z których każdy miałby do 

obsługi swój rejon aglomeracji. Ten model 

także daje czas na rozwój infrastruktury ko-

munikacyjnej. 

Niestety wprowadzenie w  życie elek-

trycznej komunikacji to nie tylko droższe 

pojazdy, ale to też budowa stacji ładowania. 

W zależności od modelu rozwiązania może 

to być system ładowania w zajezdniach lub 

na trasie przejazdu, jak proponuje Volvo. 

Rozwiązanie Volvo praktycznie pozwala 

na nieograniczony zasięg autobusu, ale tyl-

ko w ramach przygotowanych stacji ładowa-

nia. Wyjechać poza strefę stacji ładowania 

mogą hybrydy elektryczne, a dalej za miasto 

hybrydy spalinowe.

Dodatkowe atuty

Nowoczesny autobus to nie tylko alter-

natywne napędy, ale także innowacyjne 

materiały użyte do jego budowy. Tu z po-

mocą przychodzi fi rma 3M ze swoimi roz-

wiązaniami. Koncern współpracuje z prze-

mysłem samochodowym już od prawie stu 

lat. Zastosowanie nowoczesnych materia-

łów i innowacyjnych połączeń pozwala na 

obniżenie masy pojazdu, a co za tym idzie 

zmniejsza zapotrzebowanie na energię po-

trzebną do napędu. Produkty 3M to także 

Międzynarodowe Targi
Technologii i Produktów
dla Zrównoważonego Rozwoju
i Usług Komunalnych

www.polecosystem.pl Zapytaj o ofertę udziału w atrakcyjnej cenie
Małgorzata Ożóg / tel. +48 61 869 21 16 / e-mail: malgorzata.ozog@mtp.pl

materiały wygłuszające podnoszące kom-

fort podróżowania oraz folie do oklejania 

pojazdów zastępujące lakierowanie. Także 

opracowane przez ten koncern kleje i  ta-

śmy klejące dają możliwość zastosowania 

nowych materiałów w  konstrukcjach po-

jazdów. 

Dla obu koncernów fabryki we Wrocła-

wiu są bardzo ważne gdyż są to ich najwięk-

sze zakłady w  Europie. Bliskość zakładów 

sprzyja także nawiązywaniu kontaktów in-

żynierów w  celu wymiany doświadczeń 

i szukaniu nowych rozwiązań w konstrukcji 

autobusów Volvo. ▐

Jarosław Dynek
Fot. J. Dynek, Volvo

Kopuła ładowarki z sys-
temem wykrywania autobusu 
oraz pantografem. 

Łączenie nadwozia z podwoziem to też łączenie doświadczeń inżynierów 
Volvo z technologią 3M. Kleje, taśmy, wygłuszenia wykładziny antypoślizgowe 
to wszystko mogą być produkty amerykańskiego koncernu.

Ostatnie prace na hali montażowej. 
Ta hybryda pojedzie z Wrocławia 
do przewoźnika w Hiszpanii. 
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W 
 sukurs w takich sytuacjach przy-

 chodzi odpowiednio przygotowany 

 pojazd warsztatowy. Takie samocho-

dy uchodzą dziś za wizytówkę nowoczesnej 

i profesjonalnej fi rmy. Z tego też powodu 

warto zadbać o to, by były wyposażone w od-

powiednią zabudowę. Cechować ją powinna 

przede wszystkim funkcjonalność oraz od-

powiednie zabezpieczenie narzędzi, zapew-

niające łatwe utrzymanie porządku w środku. 

W ruchomym warsztacie narzędzia i mate-

riały robocze powinny być rozmieszczone 

w sposób przejrzysty, oszczędny i kompak-

towy, bo wysokiej jakości stanowisko pracy 

stanowi dodatkową motywację dla pracowni-

ków. W efekcie skraca się czas obsługi klienta 

i zazwyczaj eliminowane są naprawy w serwi-

sie stacjonarnym, co redukuje liczbę pustych 

przebiegów i wpływa na cenę usługi.

Moda na ogumienie

Zabudowy warsztatowe w Polsce kojarzo-

ne są przede wszystkim z mobilnymi serwi-

sami ogumienia, szczególnie ciężarowego. 

Można wręcz powiedzieć, że zapanowała 

u nas moda na tego rodzaju sprzęt. Jako 

używane, w przystępnej cenie ruchome ser-

wisy oponiarskie często „ściągane” są do nas 

zza granicy, stąd ich liczba cały czas wzrasta. 

Mniej można spotkać pojazdów spełniają-

cych funkcje ruchomych serwisów maszyn 

budowlanych czy rolniczych, wózków wi-

dłowych, rzadziej związanych z energetyką, 

gazownictwem czy usługami hydrauliczny-

mi. Tymczasem za naszą zachodnią granicą, 

w niemal każdej branży rzemieślniczej czy 

przemysłowej stosowanie takich pojazdów 

to standard. 

Do głosu dochodzą tam coraz częściej 

potrzeby nowych sektorów różnych branż. 

Z rozwiązań systemów warsztatowych ko-

rzystają już m.in. przedsiębiorstwa użytecz-

ności publicznej miast, sekcje utrzymania 

autostrad, służby ratunkowe, tj. np.: straż po-

żarna, policja, służby ratownicze do zwalcza-

nia katastrof lądowych i klęsk żywiołowych. 

Duch czasu przynosi także zapotrzebowanie 

na obsługę związaną z energią słoneczną, 

usługami lotniczymi, mobilną naprawą kli-

matyzacji czy usługami specjalnymi np. re-

alizowanymi przez inżynierów medycznych, 

weterynarzy, kowali czy kominiarzy. Nie-

miecki rynek w tym segmencie jest bardzo 

rozwinięty, stąd szeroka oferta tego rodzaju 

produktów. Warto go podpatrywać.

2 razy szybciej

Przeniesienie miejsca naprawy ze stacjo-

narnego serwisu do miejsca powstania awa-

rii może niekiedy skrócić czas rozwiązania 

problemu nawet o połowę. Oczywiście do-

tyczy to najbardziej typowych, możliwych 

do usunięcia „w terenie” i najczęściej po-

wtarzających się sytuacji. Jednak samo po-

siadanie ruchomych warsztatów, zdolnych 

do samodzielnego wykonania wszystkich 

czynności w miejscu awarii to nie wszystko. 

Wożenie w nich maksymalnej liczby części 

zamiennych, materiałów eksploatacyjnych 

i narzędzi nie wystarczy. Jeśli taki samo-

chód nie ma odpowiedniej, ergonomicznej 

i przemyślanej organizacji wnętrza, jego 

rzeczywista efektywność jest niska, ponie-

waż pozornie nie wpływające na przebieg 

prac takie czynności jak np. poszukiwanie 

klucza czy śruby nabierają znaczenia dopie-

ro przy podliczeniu łącznego czasu realiza-

cji konkretnego zadania. 

Auto serwisowe powinno być dopaso-

wane do zadań, które ma realizować, oraz 

gotowe do natychmiastowego udania się na 

miejsce zdarzenia albo wypadku. Co praw-

da nieprzewidziane awarie w dzisiejszych 

pojazdach i maszynach zdarzają się znacz-

nie rzadziej niż dekadę czy dwie temu, jed-

nak w dobie transportu i usług funkcjonu-

jących w systemie „just-in-time” większość 

przedsiębiorców nie może pozwolić sobie 

na jakiekolwiek opóźnienia. Dlatego serwis 

mobilny kojarzony jest także z usługami ca-

łodobowymi, wykonywanymi przez wszyst-

kie dni tygodnia.

Nakrętka jak pocisk

Jeśli codziennie przewozimy narzędzia, 

drobne detale, kable, liny, butle i wiele róż-

nych elementów niezbędnych w pracy i jeśli 

ten sprzęt podczas transportu niekontro-

lowanie przemieszcza się i tworzy niebez-

pieczny bałagan w samochodzie, to znaczy, 

że nie brakuje nam funkcjonalnego systemu 

zabudów pojazdów serwisowych, ale ra-

czej... „piątej klepki”. Bo nowoczesna zabu-

dowa to także bezpieczeństwo. Luźno poło-

żona nakrętka przy zderzeniu z prędkością 

90 km/h może zmienić się w lecący pocisk. 

A co by było, gdyby była to niezabezpie-

czona wiertarka lub pudełko śrub? Dlatego 

inwestując w odpowiednio dobre wyposa-

żenie, chronimy nie tylko siebie, ale także 

innych użytkowników dróg. Nieważne czy 

samochód to mały mobilny warsztat słu-

żący do przewozu drobnych przedmiotów 

czy też większy dostawczak, w którym wozi-

my agregaty, drabiny, kompresory lub inny 

sprzęt o większych gabarytach – dobra za-

budowa warsztatowa powinna zatroszczyć 

się zarówno o kierowcę, jak i o jego ładunek. 

Aby zapewnić najwyższy poziom bezpie-

czeństwa, samochody badane są podczas 

testów zderzeniowych według normy eu-

ropejskiej ECE-R17 lub ECE-R44 Plus. Bo 

bezpieczeństwo to podstawa. Istotną kwe-

stią jest także posiadanie wydawanej przez 

odpowiednie ministerstwo homologacji dla 

Jakie to sprytne…
W czasach, gdy słowa „serwis”, „usługa” i „czas” 
odgrywają znaczącą rolę, nieodzowne jest zapewnianie 
klientom szybkiej pomocy dokładnie tam, 
gdzie się znajdują. 
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tak zaadaptowanych pojazdów, która świad-

czy o spełnianiu przez samochód ww. norm 

oraz umożliwia użytkowanie pojazdu jako 

samochodu ciężarowego.

Krok pierwszy: baza

Fundamentem mobilnego warsztatu jest 

oczywiście samochód. W tej roli najlepiej 

sprawdza się pojazd dostawczy w wersji 

nadwoziowej typu furgon ze względu na 

oferowaną dużą przestrzeń ładunkową 

i możliwość swobodnego zainstalowania 

w ładowni modułowych regałów wzdłuż 

ścian. Głównymi parametrami decydu-

jącymi o wyborze pojazdu pod zabudo-

wę warsztatową są zazwyczaj: pojemność 

ładowni, dopuszczalna masa całkowita, 

możliwość wzmocnienia zawieszenia ze 

względu np. na maksymalne naciski na 

osie, wysokość podłogi czy rodzaj napędu 

(silnik, napęd na jedną lub obie osie). 

Bardziej obszerne nadwozia pozwala-

ją nie tylko na pomieszczenie większego 

wyposażenia, ale także na pracę mecha-

ników wewnątrz. Dla zapewnienia pełnej 

autonomii podczas pracy w terenie stan-

dardem w tego typu pojazdach są agrega-

ty prądotwórcze i niezależne ogrzewania 

(w cieplejszych strefach klimatycznych 

instalowane są także niezależne układy 

klimatyzacji).

Często uzupełnieniem oferty są specjalne bagaż-
niki, które pozwalają na bezpieczny transport drabin 
na dachu pojazdu. Lekka, aluminiowa konstrukcja 
o bardzo wysokiej nośności montowana jest na 
specjalnych uchwytach nośnych. W przypadku 
wysokich furgonów zdejmowanie drabin z dachu 
jest utrudnione. Pomyślano i o tym.

Oprócz zabudów instalowanych w oparciu 
o samochody dostawcze firmy oferują także modyfi-
kacje samochodów typu pikap z napędem 4×4. 
Ta część oferty skierowana jest do firm zajmujących 
się m.in. obsługą i diagnostyką maszyn budowla-
nych, rolniczych, instalacji energetycznych i tele-
komunikacyjnych w trudnodostępnych miejscach.

Praktycznym i popularnym rozwiązaniem 
dla mniejszych dostawczaków i pikapów 
są szuflady podpodłogowe o długości 
od 500 do 1000 mm, z dopuszczalnym 
obciążeniem nawet 150 kg. Zapewniają 
one dostęp do narzędzi na całej długości 
podłogi i zajmują niewiele miejsca. 

MODUL-SYSTEM Polska Sp. z o.o.
ul. Drukarska 1, 05-090 Jaworowa k/Warszawy
GSM 663 800 701, tel./fax. +48 22 878 14 91
info@modul-system.pl www.modul-system.pl

POSTAW NA JAKOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO!

System składanych półek jest idealnym wyborem, gdy szukasz 
wielu rozwiązań przewożenia towaru, ale od czasu do czasu 
musisz wykorzystać całą powierzchnię samochodu serwisowego. 
Używając systemu składanych półek, powierzchnia ładunkowa 
zostaje zwiększona nawet o 50 procent. Każda półka wyposażona 
jest standardowo w siłowniki gazowe i ma ładowność 120 kg. 
Wspornik boczny półek jest zintegrowany z profilem T-track, co 
ma zastosowanie, na przykład przy zabezpieczaniu ładunku i jest 
kompatybilny ze standardowymi produktami do mocowania 
Modul-System.

SKŁADANE PÓŁKI – NIE TYLKO DLA KURIERÓW

WAGA: 8 kg

ŁADOWNOŚĆ: 120 kg
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Najbardziej rozbudowanym wyposa-

żeniem i najobszerniejszymi nadwoziami 

dysponują samochody przeznaczone do 

obsługi technicznej maszyn budowlanych, 

urządzeń przemysłowych, stacjonarnych 

silników wysokoprężnych. Takie konte-

nerowe zabudowy warsztatowe (z reguły 

wykonane z płyt typu sandwich) instalo-

wane są najczęściej na podwoziach lekkich 

i średnich samochodów dostawczych i cię-

żarowych od 6 do 12 t dmc. W porównaniu 

z pojazdami warsztatowymi zabudowywa-

nymi w nadwoziach seryjnych furgonów in-

tegralnych oprócz większej przestrzeni mają 

one regularne kształty ścian bocznych i da-

chu ułatwiające aranżacje wnętrza, a także 

lepszą izolację termiczną i akustyczną.

Osobną kategorią samochodów serwiso-

wych i warsztatowych są pojazdy przysto-

sowane do eksploatacji w trudnych warun-

kach terenowych i klimatycznych. Pojazdy 

tego typu używane są m.in. przez siły zbroj-

ne, zespoły obsługujące rajdy off -road, 

kopalnie odkrywkowe czy kamieniołomy. 

Tego typu zabudowy instalowane są na 

podwoziach zapewniających wysoką mo-

bilność w każdych warunkach terenowych. 

Szczególnym wyzwaniem dla producentów 

są specjalne wersje zabudów warsztatowych 

przeznaczonych dla sił zbrojnych wykonane 

w standardzie gazoszczelnym, a niekiedy 

także i opancerzonym (te ostatnie użytko-

wane były np. przez kompanie ewakuacji 

technicznej w Afganistanie).

Krok drugi: zabudowa

Profesjonalna zabudowa pojazdu to jeden 

z głównych elementów fi nalnego produktu, 

jakim jest warsztat mobilny. Nie bez znacze-

nia jest jej cena, masa i trwałość. Najbardziej 

rozpowszechnione są modułowe systemy 

zabudów, które pozwalają na dowolną kon-

fi gurację elementów zabudowy stosownie 

do wymagań klienta, rodzaju i wielkości 

nadwozia pojazdu. Elementami tych sys-

temów są m.in. regały z półkami, szufl ady, 

szafy, kasety i wanny regałowe. W zależno-

ści od rozwiązań konkretnych producentów 

kompletna zabudowa może być przykręcana 

bezpośrednio do podłogi samochodu lub 

dodatkowej – wykonanej z wodoodpornej 

i specjalnie wzmocnionej sklejki. Do ścian 

pojazdu elementy umocowywane są – w za-

leżności od modelu zabudowy – za pomocą 

regulowanych uchwytów montażowych lub 

nitów. Producenci zabudów mają w swoich 

ofertach kilka gotowych wariantów dla po-

szczególnych branżowych zastosowań, m.in. 

pogotowia gazowego, wodociągowego, ener-

getycznego, a także serwisantów wózków 

widłowych, maszyn budowlanych i urządzeń 

chłodniczych (wszystkie mogą być modyfi -

kowane – stosownie do wymagań klienta). 

Uniwersalność modułów pozwała także na 

ich zmianę już po zainstalowaniu, zestawie-

nie na nowo lub przełożenie do innego auta. 

Dla zachowania niskiej masy wytwarza się 

je w całości lub części z lekkich materiałów, 

takich jak aluminium. Jednak takie całoalu-

miniowe systemy są drogie i klienci cały czas 

spoglądają ku zabudowom stalowym, tań-

szym, wytrzymałym, ale nieco cięższym.

Krok trzeci: wyposażenie

Kluczem do sukcesu zabudowy jest także 

odpowiedni wybór wyposażenia, które bę-

Pojazdy serwisowe do 
obsługi począwszy od 
samochodów osobowych, 
a skończywszy na ciężkich 
maszynach budowlanych 
są coraz częściej spotykane 
na naszych drogach, ale 
rozwiązania dla malarzy czy 
geodetów jeszcze nie.

Odpowiednie narzędzia są sprawą 
oczywistą, ale łatwo zauważyć, że np. 
brygada szybciej przystąpi do pracy, 
wyjeżdżając ze zbiornikiem i dozowni-
kiem oleju, niż gdy fizycznie będzie 
wyciągać ją z wnętrza samochodu. Dlate-
go też w ramach systemu zabudów dostęp-
ne są solidne rampy (blaty) do przepro-
wadzania prac na zewnątrz pojazdu.

Szuflady powinny być wyposażo-
ne w maty ochronne wewnątrz 
i w przegródki. W standardzie 
wyposażone są w blokadę przy 
pełnym wysunięciu oraz absorbery 
z tworzywa tłumiące wibracje. 
Prowadnice najczęściej zapewniają 
większą nośność szuflad niż 
w konwencjonalnych systemach.

Przykładowa zabudowa mobilnego serwisu 
opon ciężarowych obejmuje obowiązkowo 
montażownicę (specjalne wersje mobilne 
rozkładają się wprost na ulicę), wyważarkę, 
generator prądotwórczy i sprężarkę. 
Dzięki zainstalowaniu takiego zestawu 
w samochodzie dostawczym wiele napraw 
ogumienia może odbywać się na drodze 
i często całodobowo.

Specjalistyczne zabudowy warsztatowe 
wyposażane są w agregaty prądotwórcze, 
sprężarki, systemy do dystrybucji 
oleju i smaru, spawarki oraz branżowe 
urządzenia, np. zakuwarki przewodów 
hydraulicznych itp.

Rozwiązania dla kurierów. Półki z regulo-
wanymi przegródkami, wyłożone są matą 
ochronną. Występują w różnych wersjach 
długości i głębokości. Mogą być łatwo 
złożone na ścianę, odkrywając dużo większą 
przestrzeń ładunkową.

Poszczególne elementy systemu można ze sobą łączyć 
jak klocki, składając zestawy najbardziej funkcjonalne 
i ergonomiczne. Jeżeli istnieje pomysł na zabudowę 
pojazdu, projekt wchodzi w fazę planowania. 
Doradca firmy wizualizuje projekt zabudowy i planuje 
z klientem każdy szczegół.
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dzie przygotowane na każdą ewentualność. 

Najczęściej każda z fi rm zajmujących się 

zabudową pojazdów ma w swojej ofercie 

wyposażenie i narzędzia kilku renomowa-

nych fi rm. Daje to możliwość już na etapie 

produkcji przygotowania pojazdu w pełni 

wyposażonego i gotowego „od ręki” na wy-

jazd interwencyjny.

W zależności od zakresu pracy konfi gu-

racje poszczególnych adaptacji znacznie się 

różnią, zaczynając od samochodów wypo-

sażonych wyłącznie w meble warsztatowe 

i podstawowe narzędzia, a kończąc na 

adaptacjach składających się przykładowo 

z: agregatu prądotwórczego lub prądni-

cy podpodłogowej (samochody tylnona-

pędowe), sprężarki powietrza, pomp do 

dystrybucji oleju (pneumatycznych lub 

elektrycznych) połączonych ze zwijadłami 

wyposażonymi w odmierzacze elektro-

niczne, ogrzewania niezależnego, narzędzi 

ręcznych w wytłoczkach TCS, instalacji 

pneumatycznej wraz ze sterowaniem po-

szczególnymi urządzeniami pneumatycz-

nymi czy umywalki z podgrzewaczem wody 

12 V. W przypadku serwisów ogumienia 

w skład wyposażenia wchodzą obowiązko-

wo mobilne montażownice oraz wyważarki. 

Wzrost produktywności w nowoczesnych 

fi rmach osiągany jest dziś nie poprzez ich 

reorganizację czy zwiększanie zatrudnienia, 

ale m.in. posiadanie mobilnego warsztatu. 

Ten zaś powoli staje się obowiązkowym 

standardem dla wielu profesji. Rozwiązania 

zastosowane w systemach warsztatowych 

często sprawiają, że chce się powiedzieć: 

„To takie sprytne!” ▐

Michał Mariański
Fot. MobilCar, AMZ Kutno, Pronar, 

Sortimo, Bott, Store-Van, Modul-System, 
Modesto, M. Mariański

Zabudowy samochodowe muszą spełniać 
najwyższe standardy, dlatego już od dwóch dekad 
przeprowadza się crash-testy przy współpracy 
z Dekrą, TUV i ADAC. 

MobilPower to lekkie, kompaktowe, opatentowane, podpodłogowe agregaty 
prądotwórcze, które mogą być wykorzystywane we wszystkich rodzajach samochodów 
użytkowych. Zastępując tradycyjny agregat takim rozwiązaniem, zyskujemy więcej 
miejsca w przestrzeni ładunkowej.

WYPOSAŻENIE
S A M O C H O D Ó W 
SERW ISOWYCH

ul. Grójecka 54, 
05-530 Góra Kalwaria
tel. +48 22 71 77 330
www.modesto-polska.com

SYSTEM STOREVAN
DZIECINNIE ŁATWY  DZIECINNIE PROSTY
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Wciąż jeszcze można 

spotkać osiedlowych mon-

terów przemierzają-

cych rowerami lub na pie-

szo uliczki miast z  torbą na 

ramieniu. Nawet najbardziej 

przepastna torba ma pew-

ne ograniczenia wiążące się 

z  możliwościami dźwigającego 

ją człowieka. Dopóki relacja 

serwisant–klient odbywa się 

w  ramach jednego osiedla czy 

dystansu kilkuset metrów, moż-

na sobie wyobrazić, że monter 

nie ma przy sobie jakiegoś klu-

cza lub po jakąś część wraca do 

bazy, ale co gdy jest to kilkana-

ście kilometrów? W takim przy-

padku tracimy czas. 

120 kg

Rozwiązaniem dla monte-

rów, mechaników i serwisantów 

jest samochód serwisowy. Auto, 

które nie jest już standardowym 

„kombiakiem” ze skrzynkami 

po owocach w  przestrzeni ła-

dunkowej. W  pełni profesjo-

nalne zabudowy dla wszelkiego 

rodzaju serwisów proponuje 

fi rma Modesto z Góry Kalwarii. 

Oferowany przez fi rmę system 

StoreVan można dostosować do 

wszystkich klas pojazdów do-

stawczych. Oprócz dużej liczby 

różnego rodzaju szafek dla więk-

szości pojazdów przygotowane 

są standardowe panele ścienne 

z polipropylenu i podłogi. 

Jedną z propozycji fi rmy Mo-

desto jest zabudowa warsztato-

wa na Mercedesie Citanie. Do 

zabudowy wykorzystano auto 

o rozstawie osi 2697 mm z dmc 

2100 kg i  ładowności 745 kg. 

W  pojeździe położono 12 mm 

podłogę z  wykładziną antypo-

ślizgową oraz panele ścienne. 

Dwie szafk i serii KA 0709 oraz 

KA 1210 zostały przytwierdzone 

ośmioma śrubami do podłogi 

oraz specjalnymi uchwytami do 

listw montażowych na ścianach 

bocznych. W pojeździe zamon-

Po drugiej stronie szafki z imadłem 
szuflady wysuwane są na zewnątrz, 
co ułatwi sięganie po narzędzia. 
W pobliżu znalazł się wieszak na rolkę 
z ręcznikiem papierowym.

Drzwi tylne jako klapa 
zapewniają schronienie 
przed deszczem i słońcem, 
gdy trzeba popracować 
przy imadle.

Miejski tytan Miejski tytan dla mechanikówdla mechaników
Naukowcy twierdzą, że czas jest funkcją stałą i przez ostatnie stulecie minuta trwa tyle samo. 
Czy jednak nie mamy wrażenia, że w ostatnim dziesięcioleciu biegnie szybciej. A może zgodnie 
z powiedzeniem „czas to pieniądz”, to pieniądz przyspiesza i wyznacza nasz rytm.

towano szafk i o dwóch wielko-

ściach ze względu na przesuwne 

drzwi boczne na prawym boku. 

Po lewej stronie została posta-

wiona większa szafk a o długości 
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1225 mm i masie własnej 45 kg, 

która składa się z dwóch rzędów 

szufl ad i  pojemników. Część 

szufl ad to także przenośne wa-

lizeczki. Prawa strona tej szafk i 

jest niezabudowana, tworząc 

niszę, w  którą można schować 

dodatkowy kontener, walizki 

narzędziowe, kompresor lub 

karton z  częściami zamienny-

mi. Na słupku tylnym przy tej 

szafce zamontowano włącznik 

oświetlenia ledowego przestrze-

ni ładunkowej. Na prawej ścia-

nie postawiono mniejszą szaf-

kę o  długości 717 mm i masie 

24 kg. Jest to zupełnie inny typ 

szafk i, charakteryzuje się du-

żymi otwartymi pojemnika-

mi oraz wyciąganym do tyłu 

stołem z  imadłem. Duża po-

wierzchnia unoszonej klapy 

tylnej pozwala na pracę przy 

imadle w  niesprzyjających 

warunkach. Dla brygad pra-

cujących na wysokościach za-

montowano na dachu drabinę. 

Można ją przypiąć do specjal-

nego bagażnika dachowego 

mocowanego do standardo-

wych relingów dachowych. Ba-

gażnik o  wymiarach 200×140 

mm waży trochę ponad 20 kg. 

Można go obciążyć masą 68 kg. 

Wyposażono go w  rolkę nad 

tylną klapą ułatwiającą zakła-

danie i  zdejmowanie drabiny. 

Cała zabudowa wraz z  podło-

gą, boczkami, szafk ami, bagaż-

nikiem dachowym i  drabiną 

zdejmuje z  masy użytecznej 

pojazdu około 120 kg, pozo-

stawiając jeszcze ponad 600 kg 

ładowności.

W trzech ciasno

Citan najmniejszy z  gamy sa-

mochodów dostawczych Merce-

desa był zarazem ostatnim zapre-

zentowanym pojazdem tego typu 

wśród europejskiej konkurencji. 

We wnętrzu tablica rozdzielcza to 

duża czarna powierzchnia z  kil-

koma pokrętłami i  klawiszami 

oraz z  tradycyjnymi wyświetla-

czami. Gdyby nie półka nad szy-

bą przednią, to nie byłoby gdzie 

trzymać dokumentów, a  przy 

zadaniach, jakie ma spełniać ten 

samochód, miejsce na wszelkiego 

rodzaju „kwity” jest nieodzowne. 

W  wersji z  dwoma miejscami 

z  przodu sytuację trochę ratuje 

schowek w podłokietniku. Testo-

wy egzemplarz mógł przewozić 

trzy osoby. W takiej konfi guracji 

oparcie środkowe może służyć za 

stolik. Podróżowanie trzech osób 

takim samochodem to dość kon-

trowersyjne rozwiązanie. Trudno 

przewieźć dodatkowego pasażera 

na dłuższym dystansie. Kilkana-

ście minut można wytrzymać, 

później brak miejsca na nogi na 

środkowym siedzisku będzie 

uciążliwy. 

Zmiany jakie Mercedes do-

konał w  podwoziu sprawiły, że 

pojazd zarówno załadowany, jak 

i pusty prowadzi się pewnie i sta-

bilnie. Citan w  standardzie ma 

układ stabilizacji toru jazdy Ada-

ptive ESP oraz asystenta ruszania 

BRIKS
Lekki i nadający się do recyklingu 2 w 1 profil  
do mocowania ładunku i do jego zabezpieczenia

www.pommier.plwww.pommier.pl
SOLUTRANS 2015SOLUTRANS 2015

NOWOSC´ ´

na wzniesieniu. Prezentowany 

o oznaczeniu 109 CDI napędza-

ny jest półtoralitrowym dieslem 

o mocy 90 KM. Silnik ten znany 

jest z  Renault, ale został popra-

wiony. Inżynierowie ze Stuttgartu 

zmienili w  nim układ wtrysko-

wy, rozrusznik, alternator oraz 

charakterystykę turbosprężarki. 

I  znów, podobnie jak w  przy-

padku przewozu dwóch pasaże-

rów, przy przeniesieniu napędu 

okazało się, że jest to pojazd do 

miasta i jego bliskiej okolicy. Pię-

ciobiegowa skrzynia dawała so-

bie bardzo dobrze radę w jeździe 

miejskiej i na drogach lokalnych. 

Zużycie paliwa utrzymywało 

się na poziomie 4,3÷6 l/100 km. 

Niestety, z taką zabudową i 5-bie-

gową skrzynią na trasie szybkie-

go ruchu przy prędkości powyżej 

100 km/h potrzeba było już po-

nad 8 l/100 km. Wyższe obroty 

przy większych prędkościach to 

również większy hałas. ▐

Jarosław Dynek
Fot. R. Romaniuk

Tak mały pojazd nie jest idealnym rozwiązaniem 
dla serwisów dużych maszyn, ale wystarczającym 
jako pojazd dla mechaników wykonujących 
przeglądy okresowe.

Trzy siedzenia z przodu wymusiły przekonstruowanie dźwigni 
zmiany biegów. Zrezygnowanie z dźwigni w kształcie litery 
L powoduje, że z miejsca na kubek na tunelu środkowym 
możemy korzystać tylko na postoju z zaciągniętym hamulcem.

Stojąc przy imadle ma 
się dobry dostęp do 
wysuniętych na zewnątrz 
szuflad z prawej szafki.
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P iotr Krahel znalazł się w trójce najlep-

szych kierowców regionu Baltic Sea 

Market, którzy wezmą udział w  glo-

balnym fi nale Th e Drivers’ Fuel Challenge 

2016, zaplanowanym na początek września 

br. w Göteborgu w Szwecji. 

Do rywalizacji w  ramach regionu Baltic 

Sea Market stanęło blisko 1000 kierowców 

zawodowych, którzy wzięli udział w wieloeta-

powych kwalifi kacjach, rozgrywanych na pię-

ciu, wchodzących w  skład regionu rynkach, 

w: Estonii, Litwie, Łotwie, Polsce i Ukrainie. 

Stawką było zajęcie jednego z  trzech pierw-

szych miejsc w eliminacjach krajowych i tym 

samym zakwalifi kowanie do Regionalnego 

Finału na poziomie rynku Baltic Sea Market.

15 najlepszych

W Polsce konkurs ten był rozgrywany już 

po raz piąty. W fi nale spotkało się 15 najlep-

szych kierowców wyłonionych w krajowych 

rundach kwalifi kacyjnych, rozegranych wio-

sną br. w 15 wybranych lokalizacjach w ra-

mach sieci dilersko-serwisowej Volvo Trucks. 

W  trakcie polskiego fi nału wszyscy rywali-

zowali ze sobą w porannej rundzie kwalifi ka-

cyjnej o wejście do rozstrzygającej – popołu-

dniowej rundy fi nałowej i tym samym jedno 

z trzech pierwszych miejsc w polskim fi nale 

i kwalifi kację do następnego etapu konkursu 

– regionalnego fi nału na poziomie Baltic Sea 

Market.

Zarówno podczas polskiego, jak i regional-

nego fi nału, kierowcy pokonywali trasy kon-

kursowe na torze zamkniętym w  Bednarach 

przy wykorzystaniu zestawu składającego się 

z samochodu ciężarowego Volvo FH oraz w peł-

ni załadowanej naczepy Wielton, przy czym 

do pierwszych kwalifi kacji fi nałowych (po-

rannych rund kwalifi kacyjnych o długości ok. 

16 km i maksymalnym czasie przejazdu – 27 

minut) wystawione były 3 pojazdy ciężarowe 

o  identycznych specyfi kacjach technicznych, 

rywalizujące równolegle ze sobą. Zgodnie 

z  regulaminem konkursu, najlepsi kierowcy 

z  każdego z  tych pojazdów przechodzili do 

rozstrzygającej popołudniowej rundy fi na-

łowej (o długości ok. 21 km i maksymalnym 

czasie przejazdu 32 minut). 

Wszystkie pojazdy przygotowane na po-

trzeby konkursu to ciągniki siodłowe w kon-

fi guracji 4×2 z  silnikiem o  mocy 500 KM, 

zautomatyzowaną skrzynią biegów Volvo 

w  Th e Drivers’ Fuel Challenge 2016. Rafał 

Baran z fi rmy Tabsol oraz Tomasz Kowalski 

(Tomtrans U.T. Tomasz Kowalski) zajęli od-

powiednio II i III miejsce.

O włos

Najlepsi Polacy awansowali do fi nału Bal-

tic Sea Market, który odbył się następnego 

 Walczymy Walczymy
Na początku czerwca, na torze w Bednarach odbył się Polski Finał or-
ganizowanego przez Volvo Trucks konkursu The Drivers’ Fuel Challenge
2016, a jego zwycięzca – Piotr Krahel zajął drugie miejsce w roze-
granym dzień później finale konkursu dla regionu Baltic Sea Market. 

Finaliści polskiej edycji konkursu. Od lewej: 
Rafał Baran, Tomasz Kowalski i Piotr Krahel.

Wyniki trzech najlepszych kierowców 
w The Drivers’ Fuel Challenge 2016 – polski finał

Miej. Kierowca  Firma Średnie zużycie paliwa w prze- Czas
   jeździe finałowym (l/100 km) przejazdu
1. Piotr Krahel A-Z Transport 22,91 31:31
2. Rafał Baran Tabsol 23,24 29:56
3. Tomasz Kowalski Tomtrans U.T.  23,33 31:55
  Tomasz Kowalski 

Wyniki trzech najlepszych kierowców w The Drivers’ Fuel 
Challenge 2016 – finał regionu Baltic Sea Market

Miej. Kierowca  Firma Kraj Średnie zużycie paliwa w prze- Czas
     jeździe finałowym (l/100 km) przejazdu
1  Mindaugas Tumas Finejas Litwa 23,05 31:57
2  Piotr Krahel A-Z Transport Polska 23,19 31:38
3  Andrejs Sefers Kreiss Łotwa 23,71 31:51

dnia również na torze w Bednarach. Wspól-

nie z 12 innymi fi nalistami z 4 pozostałych 

krajów Baltic Sea Market, po raz kolejny 

próbowali swoich sił w jeździe, w której li-

czy się czas i każda kropla paliwa. 

Tym razem rywalizacja była szczególnie 

emocjonująca. Zwycięzca oprócz tytułu 

mistrza Baltic Sea Market w  jeździe eko-

nomicznej oraz awansu do kolejnego etapu 

konkursu na poziomie globalnym, miał wy-

jechać z Poznania nowym Volvo V40. 

Do rundy fi nałowej zakwalifi kowało się 

trzech najlepszych zawodników: z  Litwy, 

Łotwy i  Polski. Najlepszy tym razem był 

Litwin Mindaugas Tumas. Reprezentujący 

Polskę Piotr Krahel zajął II miejsce i  tym 

samym, jako jeden z  trzech uczestników 

z  Baltic Sea Market weźmie udział w  glo-

balnym fi nale Th e Drivers’ Fuel Challen-

ge 2016, gdzie rywalizacja będzie z  całą 

pewnością równie emocjonująca. Jeszcze 

wszystko może się zdarzyć. ▐

Fot. K. Dziewicka

I-Shift  z I-See i kabiną Globetrotter, wyposa-

żone w opony Michelin X Line Energy.

W  czasie polskiego fi nału najlepszym 

okazał się Piotr Krahel z fi rmy A-Z Trans-

port, który, zdobył tytuł Mistrza Polski 
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 Relację z konkursu The Drivers’ Fuel 
Challenge 2016 można zobaczyć w programie 

„Na Osi”. Zapraszamy do oglądania.



Akcja szkoleniowa Sachs Roadshow 2016 

odbyła się w pierwszej połowie czerwca na 

torze Jastrząb, w Szydłowcu k. Radomia. 

Program spotkań został ułożony w taki sposób, 

by przekazać pracownikom branży warsztatowej 

szereg informacji i  porad praktycznych, które 

będą mogli wykorzystać w  swojej codziennej 

pracy. Przykładem tych działań były poruszane 

tematy kół dwumasowych i sprzęgieł, w trakcie 

szkoleń technicznych. Mechanicy mieli oka-

zję zapoznać się z  najczęściej występującymi 

usterkami przy montażu tych elementów, które 

nierzadko traktowane są jako wadliwe funkcjo-

nowanie nowej części. Na specjalnie spreparo-

wanym samochodzie marki VW Passat można 

było zobaczyć, jaki wpływ na koło dwumasowe 

mają: zbyt niskie obroty na biegu jałowym, me-

chaniczne uszkodzenia zaworu recyrkulacji spa-

lin, uszkodzenia układu zapłonowego i wreszcie 

niewłaściwa praca rozrusznika lub zbyt niskie 

napięcie na kablach zasilających go.

Eksperci z  ZF Race Engineering – najbar-

dziej zaawansowanego działu koncernu ZF, za-

prezentowali szczegółowe informacje na temat 

produktów skierowanych do różnych odmian 

sportów motorowych. Na przygotowanej Fun 

Station uczestnicy zmagali się w kilku próbach 

precyzyjnego prowadzenia pojazdów oraz za-

siadali na prawym fotelu w samochodach marki 

Porsche: 991 GT3 i GT3RS o mocy 408 i 500 KM 

oraz 997 GTS.

Serwisanci rywalizowali również na torze, 

prowadząc specjalnie przygotowane samochody 

w specyfi kacji wyścigowej – Volkswagen Sciroc-

co R – Cup o  mocy 290 KM. Pod koniec każ-

dego dnia, 30 najlepszych zawodników walczyło 

o trzy pierwsze miejsca na podium, które nagra-

dzane były atrakcyjnymi nagrodami.

ZF Services i  TRW Aft ermarket stale kon-

tynuują kompetencje systemów ZF na rynku 

części zamiennych. Dzięki zintegrowanym roz-

wiązaniom i całościowemu portfolio produkto-

wemu, organizacje branży części zamiennych 

gwarantują zachowanie osiągów i  wydajności 

pojazdów przez cały okres eksploatacji. Po-

łączenie renomowanych marek produktów, 

innowacji cyfrowych, produktów i  usług do-

stosowanych do indywidualnych potrzeb oraz 

światowej sieci serwisowej uczyniło z  ZF naj-

bardziej pożądanego kontrahenta oraz drugiego 

światowego dostawcę na globalnym rynku czę-

ści zamiennych. ▐

DD
Fot. ZF Services

Sachs Roadshow to doskonała okazja, 
żeby pogłębić swoją wiedzę, korzystając 
z obecności ekspertów. Praktyczne 
wskazówki zawsze są na wagę złota.

800 uczestników z Polski i innych krajów Europy, 8 dni szkoleń technicznych i mnóstwo fanu. 
W tym roku klienci firmy ZF Friedrichshafen AG już po raz IV mieli okazję zdobywać wiedzę 
teoretyczną i praktyczną, przy okazji dobrze się bawiąc.

Jastrząb, Jastrząb, technika i sport technika i sport 

Wśród licznych konkurencji uczestnicy 
w dwuosobowych zespołach wymieniali koła na czas. 
Tę umiejętność do perfekcji musi mieć opanowany 
zespół serwisowy wyścigowych bolidów.

Sportowe emocje to obowiązkowa część 
imprezy organizowanej przez ZF. Można 
nie tylko zmierzyć się z innymi, ale również 
z samym sobą.

Peter Rothenhöfer, 
dyrektor przedstawicielstwa ZF Friedrichshafen AG SA w Polsce

Tegoroczna edycja Sachs Roadshow była zdecydowanie najbar-
dziej wymagającą i najlepiej przyjętą przez klientów. W trakcie 
prowadzonych szkoleń skupiliśmy się na przedstawieniu nowego 
konceptu warsztatowego – ZF Services [pro]Tech, który zadebiu-
tuje w Polsce z początkiem przyszłego roku. Podczas ośmiu dni 
zebraliśmy ponad 100 deklaracji od niezależnych warsztatów, któ-

re już teraz są zainteresowane uczestniczeniem w przygotowanym przez nas programie. 
Jestem przekonany, że z czasem przybliżania kolejnych rozwiązań i korzyści, jakie płyną 
ze współpracy z nami, liczba ta będzie stale rosnąć.

www.truck-van.pl

7-8/2016 45TruckTruckVanVan&

WYDARZENIEWYDARZENIESachs RoadshowSachs Roadshow



Targi będą się odbywać w  tym roku 

w  dniach 11-14 października w  Po-

znaniu. Od lat to miejsce, gdzie ofer-

ta handlowa wystawców jest uzupełniana 

przez organizowane w przestrzeni ekspozy-

cyjnej konferencje i seminaria. W tym roku 

uczestnicy odczują jeszcze większą integra-

cję ekspozycji targowych z  bogatą ofertą 

wydarzeń. 

Wszystko w jednym czasie 

„Podczas tegorocznej edycji nastąpi po-

łączenie Międzynarodowego Kongresu 

Ochrony Środowiska ENVICON z  kilku-

nastoletnią tradycją seminariów Forum 

Czystej Energii i  Forum RIPOK. Przez to 

drugi dzień obrad Kongresu ENVICON 

otworzy się na zwiedzających targi POL-

-ECO-SYSTEM” – zdradza Paulina Pie-

trzak, dyrektor targów. 

Forum Czystej Energii to obszerny pro-

gram edukacji, obejmujący swym zakresem 

najaktualniejsze zagadnienia i  problemy 

związane ze stanem oraz perspektywami 

rozwoju energetyki odnawialnej. Tematy-

ka tegorocznego forum oddaje rynkowe 

trendy i  zmiany w  ustawodawstwie m.in. 

fi nansowanie PPP, magazynowanie ener-

gii, elektrownie słoneczne na zrekulty-

wowanych składowiskach komunalnych, 

biogaz i  biomasa, geotermia, panele foto-

woltaiczne i  ich zastosowanie w  ekranach 

akustycznych, zmiany prawne oraz inne.

Z kolei forum RIPOK będzie miejscem, 

gdzie inwestorzy i  eksploatatorzy tych 

instalacji dyskutować będą o  kierunkach 

rozwoju branży zagospodarowania odpa-

dów.

Odbędzie się również Forum Recy-

klingu, które w  tym roku poruszy m.in. 

tematykę zagospodarowywania zużyte-

go sprzętu elektrotechnicznego, złomu, 

metali i tworzyw sztucznych, odpady ko-

munalne, surowce wtórne, opakowania, 

a także recykling organiczny.

Z myślą o  realizacji przez lokalne wła-

dze zasad zrównoważonego rozwoju zor-

ganizowany zostanie również Konwent 

Samorządów.

On-line za darmo

„Kongres ENVICON w  przestrzeni 

targów to nie jedyna zmiana podczas 

tegorocznej edycji POL-ECO-SYSTEM 

– zaznacza Paulina Pietrzak. – W  tym 

roku wszyscy profesjonaliści związani 

z branżą, którzy skorzystają z opcji elek-

tronicznej prerejestracji, wejdą na targi 

bezpłatnie. POL-ECO-SYSTEM to targi 

otwarte dla branży i jesteśmy przekona-

ni, że takie rozwiązanie ułatwi dostęp do 

know-how szerokiej rzeszy specjalistów 

zawodowo związanych z ochroną środo-

wiska”.

Na targi POL-ECO-SYSTEM zapra-

szane są m.in. samorządy i administracja 

publiczna, dysponenci funduszy, fi rmy 

działające w zakresie gospodarki komu-

nalnej, przedstawiciele sektora wodno-

-ściekowego, energetyki i ciepłownictwa, 

przedsiębiorstwa i  inwestorzy z  branży 

OZE, budownictwa, instytuty nauko-

wo-badawcze, parki naukowo-technolo-

giczne, inkubatory przedsiębiorczości, 

fi rmy doradcze, instalatorzy, projek-

tanci, architekci, zakłady przemysłowe, 

klastry, których działanie związane jest 

z  tematyką ekologii, rolnicy i  leśnicy, 

uczelnie wyższe oraz wiele innych.

Na targi POL-ECO-SYSTEM rejestru-

je się kadra zarządzająca (43%), specja-

liści odpowiadający za zakupy w  fi rmie 

i  wdrażanie nowych technologii (44%), 

przedstawiciele handlowi (5%) oraz inne 

osoby zainteresowane tematyką eko (8%).

Co na ekspozycji?

Szeroki zakres targowej oferty to wza-

jemna zależność między ochroną środo-

wiska a gospodarką. Ekspozycja to prze-

gląd technologii, maszyn i  produktów 

z Polski i zagranicy z zakresu: gospodar-

ki odpadami, recyklingu, techniki ko-

munalnej, energii i energii odnawialnej, 

transportu zrównoważonego, ochrony 

powietrza, klimatu, hałasu, rewitaliza-

cji i  rekultywacji. Nie zabraknie także 

produktów i rozwiązań dla samorządów 

lokalnych.

Swój udział w  POL-ECO-SYSTEM 

2016 zgłosiło już kilkadziesiąt fi rm z Pol-

ski, Norwegii, Niemiec, Szwecji, Szwaj-

carii, Holandii i  Austrii. W  gronie wy-

stawców znalazły się m.in. Ministerstwo 

Środowiska, Ambasada Norwegii, WFO-

ŚiGW w Poznaniu, AEBI Schmidt Polska, 

Apriva, Atlas Poland, BAX Baumaschi-

nen, Bewa, Bollegraaf, Eco-Clean, Eco-

-Projekt, Ekolog, Eggersmann, Federal 

Ministry of Education and Research, H. 

Cegielski – Poznań, Jean Mueller Polska, 

Janus, Kastell, Kärcher, Komunal Truck, 

KFDZOM, Meprozet Kościan, Metal-

mechanika, Meva-Pol, Nestor, Orwak 

Polska, Omega, Polcab, PGNiG, PROTE, 

Remondis, STAL, Teknamotor, Tekopro, 

UNTHA Polska, Zeppelin Polska. 

Więcej na www.polecosystem.pl ▐

Fot. MTP

Wiedza i innowacje razem
Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, wymiana 
międzynarodowych doświadczeń, inspirowanie krajowego sektora do rozwoju oraz wspieranie 
wystawców w znalezieniu partnerów biznesowych to główne cele targów POL-ECO-SYSTEM. 
Organizator zapowiada zmiany w formule tego wydarzenia.
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